
Nieuweregietalenten Marijn Graven en Marije Schnabel bij het
Nationale Toneel
9 april 2015 in het Nationale Toneel Gebouw, Den Haag

Den Haag, 1 april 2015

Op donderdag 9 april2015 nemen studenten het Nationale Toneel Gebouw over tijdens
Halfweg! De jongetalenten van De Regie Opleiding van de Amsterdamse Hogeschool
voor de Kunstenverrassen u met een avondvullend programma. Marijn Graven en Marije
Schnabel (tweedejaars)regisseren deze Halfweg getiteld Gozers. Zij tonen een
documentaire, eentoneelvoorstelling en twee mimestukken. Na afloop kan het publiek
kennismaken deregisseurs en laten weten wat ze ervan vonden.

Gozers
Tijdens Halfweg op 9 april worden vier delen getoond: De Verwekkers (een documentaire), De
Mannenmis (een rituelegebeurtenis) en Love is a battlefield I &II (mimevoorstellingen).
Regisseurs MarijnGraven en Marije Schnabel over : "Onze samenwerking begint
tijdens een lange zomernachtwaarin we besluiten om onze wederzijdse fascinatie voor de man
als fenomeen totkunst te verheffen. Wat maakt hem zo fascinerend en waarom is hij een
onuitputtelijke bron voor gesprek? We zijn terug naar het basiskamp getogen; deeerste man in
ons leven, onze verwekker om de expeditie grondig voort te kunnenzetten. We hebben een
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Het Nationale Toneel is het stadsgezelschap van Den Haag en het grootste gezelschap van Nederland. We
vertellen de verhalen van onze tijd, voor mensen in onze tijd aan de hand van het klassieke en moderne
theaterrepertoire. We zijn te zien in de theaters in Nederland en daarbuiten, met voorstellingen voor
volwassenen en jeugd (NTjong). Toneel dat raakt, vermaakt en aanzet tot nadenken. Rondom de
voorstellingen verzorgen we educatieve projecten en Babel, het nieuwe politiek-maatschappelijke programma van
het Nationale Toneel.

korte documentaire film gemaakt, waarin we een openhartiggesprek voeren met en over onze
vader.”

Halfweg 
Studenten van de Regieopleiding van deAmsterdamse Hogeschool in het Nationale Toneel
Gebouw
9 april 2015
19.30 uur
Nationale Toneel Gebouw
Schouwburgstraat 8, 2511 VA Den Haag
Kosten €5,00
Kaarten via nationaletoneel.nl/halfweg of 0900-3456789 (10 cpm)
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