
Bellevue Lunchtheater &
mugmetdegoudentand / Ha-Ha Het Leven van
Joost II Sickenga presenteren:

Het Vervoegde Leven

Theater Bellevue, mugmetdegoudentand & Ha-Ha Het Leven – Joost II Sickenga presenteren

de Bellevue Lunchtheatervoorstelling Het Vervoegde Leven. Tekst, concept en animaties

door Joost II Sickenga, gespeeld door Alix-Hendrien Adams en geregisseerd door Carina

Molier.

De voorstelling is te zien van woensdag 23 november t/m zaterdag 3 december (m.u.v.

zo/ma), 12.30 uur in de Paloni Zaal van Theater Bellevue.

Een theatrale en ontroerende biografie over een doodgewone en toch bijzondere

vrouw geboren in de jaren dertig van de vorige eeuw.

Een vrouw die onze moeder of onze oma geweest zou kunnen zijn. Een vrouw die geen

gemakkelijk leven heeft gehad. En een vrouw die zich niks voor zou kunnen stellen bij mobiele

telefoons, liposuctie en internetbankieren.



OVER THEATER BELLEVUE

Theater Bellevue in Amsterdam is een theater met drie zalen: Grote Zaal, Klein Bellevue, Paloni Zaal.

In de Grote Zaal wordt voornamelijk toneel, muziektheater, dans, mime, jeugdtheater en poppen- en

Haar leven is een vervoegd leven. Langs de strakke schoolse lijnen van de

werkwoordvervoegingen krijgt het vorm. Werken, willen, trouwen, wandelen, hebben,

fluisteren.

En dat allemaal in een tijd van weinig afleiding, van soberheid, verzuiling en hard werken.

Joost II Sickenga heeft in een serie korte teksten deze vrouw tot leven gewekt. Iedere alinea leest

als een kort gedicht. Alle alinea’s samen vormen een aangrijpend verhaal. En deze intrigerende

teksten worden omgeven door schitterende typografische animaties waarin letters personages

worden, woorden beeld en zinnen decor. Kunt u zich nog herinneren dat u vroeger door een

kaleidoscoop keek? Nou zoiets, maar dan vol betekenis.

Alix-Hendrien Adams, die lange tijd aan mugmetdegoudentand verbonden was en bij veel

mensen bekend is door haar rol van de spirituele Eva uit Hertenkamp, kruipt in de huid van

deze vrouw uit een voorgaande generatie. En waar Sickenga die vrouw van toen gestalte geeft

door tekst en animatie, brengt Adams haar binnen in het nu; een tijd van hiphop, poetry slam

en stand-up.

spel Alix-Hendrien Adams tekst, concept, animaties Joost II Sickenga spelregie Carina

Molier decor Christiaan Klasema kostuumontwerp 

Ronald van der Kemp affichebeeld Ellis Faaseen coproductie

van mugmetdegoudentand en Ha-ha het leven, van Joost II Sickenga
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objecttheater geprogrammeerd.

Klein Bellevue is dé springplank voor cabaret- en kleinkunsttalent.

Speciaal voor de Paloni Zaal worden al ruim 25 jaar de unieke Bellevue Lunchtheatervoorstellingen
geproduceerd. Behalve eigen producties zijn hier ook regelmatig voorstellingen van bestaande gezelschappen en
producenten te zien.
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