Navigators
7+

Maanlicht
Elke mens is een maan, met een kant die hij aan niemand toont - Mark Twain
Soms lijkt ze fijn en kwetsbaar, als was ze van papier.
Soms net sterk, vol en stralend licht.
Het maakt haar bijna menselijk.
Elke nacht opnieuw toont de maan zichzelf van een andere kant.
Behalve dan haar achterkant, de verstopte kant.
Die krijgen we nooit te zien.
Maar dingen die je niet kan zien, daar kan je wel van dromen!
En sommige dingen zie je beter in het donker, je moet enkel durven kijken...
In MAANLICHT neemt Navigators je binnen een poëtische, theatrale installatie mee op reis ergens tussen licht en donker. Een
avontuurlijke ontdekkingstocht op zoek naar de achterkant van de maan en de verstopte kant binnen in onszelf.
Familie
De vaste
leden van dit nieuwe kunstenaarscollectief Gabriel Hernandez, Jean-Marie Oriot, Sofie Jaspers en Lore Uyttendaele,
hebben een verscheiden achtergrond: theatermaker, scenograaf, beeldend kunstenaar, fotografe, actrice,... maar ook
za 13/02/2021om
14:00
Colombiaans,
Frans, Belgisch.
za 13/02/2021om 16:00
zo 14/02/2021om 14:00
Het gezelschap verdiept zich in het creëren van zintuiglijke theaterervaringen en installaties. Ons eerste gezamenlijke
zo 14/02/2021om 16:00
project EILAND werd gecreëerd in een oude scheepswerf, bij Stormkop. MAANLICHT is een volgende, kleinschaligere voorstelling,
die we zullen maken met de steun van FroeFroe, Cultuurcentrum Mechelen en Mechelen Talentenfabriek.
CCM - Koor
Minderbroedersgang 5
Concept:
2800Jean-Marie
Mechelen Oriot, Gabriel Hernandez, Lore Uyttendaele

Van en met: Jean-Marie Oriot en Lore Uyttendaele
Een productie
van Navigators met de steun van FroeFroe, Cultuurcentrum Mechelen en Mechelen Talentenfabriek
€13.00Standaard
Met dank
aanjaar
Sofie Jaspers
€8.00-26
€2.50Uitpas met kansentarief
Lees meer

Familiefilm - Het varken, de vos en de molen
zo 4/10/2020 om 11:00

Kapitein Winokio
zo 18/10/2020 om 16:00

Esmé Bos en Bart Voet
zo 25/10/2020 om 14:00
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015 29 40 00
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