
Noël Fischer repeteert nieuwe brutale
theaterperformance
Première 'In mijn hoofd ben ik een dun meisje' (12+) op 5 maart
05 FEBRUARI 2016, DEN HAAG

SAMENVATTING

Op 5 maart is de première van 'In mijn hoofd ben ik een dun meisje' (12+) bij NTjong. Een brutale

performance geregisseerd door Noël Fischer.

De nieuwe jeugdtheaterproductie van NTjong, In mijn hoofd ben ik een dun meisje (12+), gaat op 5
maart in première in Theater aan het Spui. Op dit moment repeteert artistiek leider Noël Fischer voor
deze nieuwe productie. Een hilarische en brutale performance over het ongegeneerde verlangen
naar schoonheid en de worsteling met je (puber)lichaam, in een Las Vegas-achtige setting.

Be perfect
Be the true you

Als je er fantastisch uitziet dan moet je wel gelukkig zijn. Toch? In een wereld waarin glamour en
lichamelijke perfectie het ideaal zijn, is iedere blik in de spiegel een confrontatie met je zelfbeeld. Vijf
heel verschillende meisjes the ultimate challenge aan: de strijd om absolute controle over hun
uiterlijk.

première:
zaterdag 5 maart 2016 om 19.30 uur - Theater aan het Spui, ZAAL 3 (Den Haag) 

speelperiode: 
3 maart t/m 24 april 2016 door heel Nederland en België

spel Tessa Jonge Poerink, Kaatje Kooij, Shertise Solano, Willemijn Zevenhuijzen en Eva Zwart |
regie Noël Fischer | regie-assistentie Muriël Besemer | dramaturgie Martine Manten |
decorontwerp Sacha Zwiers | kostuumontwerp Carly Everaert | lichtontwerp Uri Rapaport |
geluidadvies William Bakker

Theater voor kinderen en jongeren bij het Nationale Toneel!
NTjong maakt theater voor iedereen met een jong hart. We vertellen verhalen over de wereld om ons
heen. Soms nieuw, soms bekend maar altijd anders en onverwacht. NTjong speelt niet alleen in het
theater, wij komen ook op school en in je wijk met voorstellingen en educatie. NTjong ontving Zilveren
Krekels voor de voorstellingen Zebra Zebra en Leo & Lena. Sallie Harmsen ontving een Zilveren



Krekel voor haar titelrol in het lovend ontvangen Polleke.

In mijn hoofd ben ik een dun meisje
http://www.ntjong.nl/dunmeisje
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