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TEKST & INFO Tekenfilm Zonder Beeld
Naam gezelschappen
Het Houten Huis & Eef van Breen Group
Over de gezelschappen
Titel voorstelling
Tekenfilm Zonder Beeld
Een muzikale reis over oneindigheid
Tekst voorstelling
Een jongen kijkt naar de sterren en denkt aan zijn broertje die hij is verloren. Hij ziet een oneindig
groot heelal en weet: allemaal zijn we van sterrenstof gemaakt. Hoe klein die deeltjes ook zijn,
we zijn met elkaar verbonden, zelfs als je er niet meer bent.
De jongen besluit naar de noordpool te reizen, want vanaf daar kun je de sterren bijna aanraken!
De trein raast dwars door de toekomst en het verleden, langs sterren en herinneringen…
Het Houten Huis en Eef van Breen Group maken samen met dichteres Kira Wuck een voorstelling
vol peilloze beelden van geluid. Een film die zich achter je ogen afspeelt. Stap in het
schemerdonker waar woorden en en klanken overal om je heen klinken. Waar de vele
instrumenten het licht vangen en stemmen je meenemen op een buitengewone reis.
Makers
concept, componist, trompet, flugelhorn & zang Eef van Breen eindregie Elien van den Hoek tekst
Kira Wuck (foley)instrument ontwerp & slagwerk Martin Franke harp & zang Eva Tebbe (contra)bas
& tuba Stathis Elio cello Amber Docter van Leeuwen spoken word & mondfoley Inez de Bruijn
video- & lichtontwerp Karl Klomp geluidsontwerp Peter Zwart artistiek advies Eva Tebbe, Inez de
Bruijn, Judith Schoneveld, David van Griethuysen
Maker publiciteitsbeeld
Freja Roelofs i.s.m. Het Houten Huis
Leeftijdscategorie
6+
Duur voorstelling
55 à 60 min

Links
Het Houten Huis
Facebook: https://www.facebook.com/hethoutenhuis/
Twitter: https://twitter.com/HetHoutenHuis
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Instagram: https://https://www.instagram.com/het_houten_huis/
Youtube:
Eef van Breen Group
Facebook: https://www.facebook.com/eefvanbreen
Instagram:https://www.instagram.com/eefvanbreengroup
Youtube: https://www.youtube.com/user/eefvanbreengroup
Soundcloud: https://soundcloud.com/eef-van-breen
Website: www.eefvanbreengroup.com
USP’s
- 5 muzikanten en 1 acteur
- Bij de voorstelling wordt een gratis verdiepend programma aangeboden.
- Geluid via een quadrafonisch systeem waardoor je als bezoeker middenin de voorstelling
wordt geplaatst.
-

Telkens opnieuw verrast Franke door een grote diversiteit in klank en kleur en zijn haarfijne
gevoel voor wat een voorstelling muzikaal nodig heeft.”
- VSCD jury over Martin Franke (zilveren Krekel)

-

"Nooit bruut, altijd met een kinderlijke verbeeldingskracht, raak je uit je comfortzone,
doordat de vele beelden zich mengen met alledaagse geluiden en andersom."
- De Volkskrant over Eef van Breen

-

“Dit zijn zinnen die ik wil lezen voor het slapengaan.”
- Arnon Grunberg over Kira Wuck

Thema’s
familie/verbondenheid/muziek/verlangen naar het onbekende/omgaan met verlies/rouw

