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SAMENVATTING

In november 2010 maakte theatermaker Sadettin Kirmiziyüz de grootste reis van zijn leven. Samen

met zijn vader trok hij naar Mekka voor de bedevaart, de Hadj, om zo een familiale traditie voort te

zetten. Met zijn vader als voorganger in dit eeuwenoude ritueel, werd hij als leerling ingewijd.

Gewapend met de ervaringen van deze indringende reis maakte hij een voorstelling over vaders en

zonen, geloven en niet geloven, Abraham, Isaak, Mohammed, God en Allah. Een heilige roadstory

waarin niets niet kan en alles waar is. En dat moet gevierd worden. Nu, zes jaar later, speelt Sadettin

deze voorstelling weer, in een vernieuwde versie.

"In een tijd waarin religie steeds politieker gemaakt wordt, is het weer tijd dit persoonlijke verhaal
over religie, secularisering, vaders en zonen opnieuw op de planken te brengen'", Sadettin Kirmiziyüz

"Maar, Sadettin, jij weet niet hoe de wereld in elkaar zit. En ik ben blij voor jou hoor, jij weet dat niet.
Maar je moet niet praten over dingen waar je niks van weet, meneertje." Uit: De Vader, de zoon en
het heilige feest

Uit de pers:
“Energiek vertelt hij van de hadj met zijn vader, een pittige confrontatie met zijn wortels … Kirmiziyüz
heeft een sterk charisma en kan mooi vertellen … je hebt na afloop het gevoel in Mekka te zijn
geweest zonder dat je het wist”, Volkskrant
“de flair en knipoog waarmee Kirmiziyüz vertelt, doet de voorstelling ademen, de oprechtheid bijwijlen
naar adem happen”, Knack
“Kırmızıyüz is niet alleen een aanstekelijk prater, hij kruidt het verhaal met een grote reeks sappige
details, die voor een belangrijk deel in zijn beweeglijke lijf zijn gaan zitten (….) hier gaat het dus
allemaal om, een paar plankieren en een gierende hartstocht. In de gaten houden dus!”, De Groene
Amsterdammer

première vrijdag 28 oktober Frascati, Amsterdam tournee in Nederland en Belgie t/m januari 2017
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OVER TROUBLE MAN - SADETTIN KIRMIZIYÜZ

Trouble Man is in 2010 opgericht om de voorstellingen van Sadettin Kırmızıyüz te produceren. Deze
theatermaker met twee paspoorten zal met zijn werk een autonoom en authentiek geluid laten horen in het
Nederlandse theater. Trouble Man laat zich inspireren door de ‘getroubleerdheid’ van Kırmızıyüz als
migrantenkind. Zijn ervaringen vormen de basis van een theatraal onderzoek naar grote actuele thema’s rond
multiculturaliteit, die spelen in onze samenleving. De eerste vier voorstellingen vormden een reeks over ‘hete
hangijzers’ als religie, dubbele identiteit en migratie. Op dit moment werkt Sadettin aan een reeks over de
Nederlandse samenleving: Hollandse Luchten. Het eerste deel 'Jeremia' (samen met Marjolijn van Heemstra)
werd lovend ontvangen door de pers en geselecteerd voor het Nederlands Theaterfestival 2014. Het tweede deel
'Pandgenoten' speelde in seizoen 2014-2015 door het hele land. Dit najaar sluit hij de reeks af met 'De
Radicalisering van Sadettin K.'.
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