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DOPE van Sadettin Kirmiziyüz en Het Nationale
Theater in premiere
Op zaterdag 7 maart in Theater aan het Spui in Den Haag, tournee t/m mei 2020.

In DOPE duikt Sadettin Kirmiziyüz met de voor hem kenmerkende mix van humor en
ernst in de wereld van de verdovende middelen. Ondersteund door een hypnotiserende
live soundtrack van acteur en multi-instrumentalist Kaspar Schellingerhout onderzoekt
hij de rol die drugs in de wereld(geschiedenis) spelen en de verhouding die wij daarmee
hebben: verlossing voor de een, verslaving voor de ander. Van de Romeinen in de
Oudheid naar gabbers in de jaren ’90, van wetenschappers die onder invloed van LSD
wereldschokkende ontdekkingen zouden doen naar cocabladeren kauwende Inca’s. We
lijken niet zonder te kunnen. Maar kunnen we wel met? En hoe denkt Sadettin er zelf
over? Houdt hij zelf zijn neus -pardon- handen dan wel schoon?
Na Citizen K. doorbreekt Sadettin opnieuw de kaders van onze vastgeroeste
denkpatronen.

“Nederland. We willen het ergens met je over hebben. Niet over het klimaat, discriminatie of het

populisme. Ook niet over de problemen in het onderwijs, over de bio-industrie, of de ondergang

van onze beschaving.

We willen het hebben over de 30.000 lijntjes cocaïne die dagelijks alleen al in Amsterdam

worden gesnoven, zo blijkt uit het rioolwater.

We willen het hebben over de 60.000 xtc pillen die per uur worden gedraaid in geïmproviseerde

drugslabs in Brabant.

We willen het hebben over hoe we biologisch en fairtrade leven en tegelijkertijd een andere

gevaarlijke industrie in leven houden.

We willen het hebben over de festivals en de huisfeestjes, maar ook de burgemeesters die

onderduiken en de Kalasjnikovs.

We willen een ongemakkelijk en -vooruit- ondeugend gesprek voeren.

⏲

https://troubleman-sadettinkirmiziyuz.pr.co/


OVER TROUBLE MAN - SADETTIN KIRMIZIYÜZ

Sadettin Kirmiziyüz maakt, gesteund door het Fonds Podiumkunsten, sinds 2010 voorstellingen met zijn
stichting Trouble Man. Met eerst zijn gezin als uitgangspunt, en later de 'extended family' die de hele
maatschappij in wezen is, maakt hij spraakmakende voorstellingen over identiteit, politiek, samenleving en
radicalisering. Zijn persoonlijke insteek op de actuele werkelijkheid worden door pers en publiek breed
gewaardeerd. 
 
Trouble Man heeft sinds zijn ontstaan altijd samengewerkt met getalenteerde partners zoals Marjolijn van
Heemstra, Frascati Producties, Theater Artemis en het RO Theater. Met Het Nationale Theater als coproducent
zet Kırmızıyüz nu de volgende stap waarin hij een serie kan maken over de grote stad.

We weten nog niet zeker of we onze ouders moeten uitnodigen, maar het wordt misschien wel

tijd om het er over te hebben.

Groetjes, Sadettin en Kaspar”

DOPE is de derde van vier voorstellingen die Sadettin Kirmiziyüz/Trouble Man samen met Het
Nationale Theater maakt over de grote stad.

Bekijk de teaser van DOPE:

Beeld: illustratie door SOGOshow en foto door Gordon Meuleman
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Trouble Man - Sadettin Kirmiziyüz
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