Predikheerlijke Zomer - ANANSI (8+)
8+
ANANSI’ (8+) is een heerlijke vertelvoorstelling met actrice Ineke Nijssen en muzikant Owen Weston op scène, in regie
van Gorges Ocloo. In de prachtige Tuin van Oh! kan je hen zien schitteren in een unieke outdoor-versie.
De voorstelling in haar pure eenvoud zoals je ze nooit eerder zag!
Moeder aarde zit onder een boom en nodigt je uit om naar haar verhalen te komen luisteren. Samen met haar
basspelende zoon neemt ze je mee naar de mythische wereld van ANANSI, de spin uit de Ghanese volksverhalen.
ANANSI is zowel schelm als egoïst die er geen probleem mee heeft om zijn vrouw of een van zijn kinderen te
beduvelen. Zolang hij er zelf maar voordeel bij heeft. ‘Eerst het vreten en dan de moraal’, lijkt hem wel op het lijf
geschreven. Al kan dat wel eens anders uitpakken dan hij dacht….
Jong of oud, zwart of wit, geel of groen, de verhalen van moeder aarde zijn er voor iedereen!
Ineke Nijssen is genomineerd voor de Acteursgilde Theaterprijzen 2020 in de categorie 'meest gewaardeerde
prestatie vrouw' en dit voor haar rol in ANANSI.
Theater

Regie: Gorges Ocloo | Tekst: Jeroen Theunissen | Bewerking tekst: Gorges Ocloo, Ineke Nijssen | Spel: Ineke Nijssen
| Muziek:
Owen Weston,
Ineke Nijssen, Gorges Ocloo | Beeld: Davey Snoek | Figuren en scenografie: Paul Contryn |
zo 13/09/2020om
11:00
zo 13/09/2020om
15:00 Stéphane Vloebergh | Techniek: Dominique Defossez | Artistiek advies: Stef De Paepe |
Lichtontwerp
en techniek:
Met dank aan: Katinka Heremans, Kelly De Mol | Productie: DE MAAN
De tuin van OH!
Lees meer
Klein-Begijnhofbogaard
2800 Mechelen

€13.00Standaard
€8.00Begeleiderspas personen met beperking
€3.50Uitpas met kansentarief -26 jaar
€3.50Uitpas met kansentarief

de KOE
do 1/10/2020 om 20:30

de.ploeg
di 13/10/2020 om 20:15

Stefaan Van Brabandt, Het Zuidelijk Toneel en Han Kerckhoffs
do 15/10/2020 om 20:15
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