
Amerikaanse danshit MOMIX komt naar
Nederland met Alchemia
Van 1 tot en met 19 november is het wereldberoemde Amerikaanse dansgezelschap MOMIX in

de Nederlandse theaters te zien met Alchemia. In Alchemia word je meegenomen naar een

magische droomwereld. Een wereld waarin realiteit overgaat in fantasie, waar gedachten

mysteries worden en waar dansers transformeren tot acrobaten. Alchemia wordt 17 keer

gedanst in Nederland.

De gemene deler in deze bijzondere voorstelling zijn de vier elementen, aarde, wind, water en

vuur, waarvan alchemisten ooit dachten dat ze die konden omzetten. Alchemia is goud zoeken

op hoog niveau. Als ware alchemisten in hun laboratorium zijn de dansers op zoek en

verkennen op geheel eigen wijze, verrassend en humoristisch, de rekbaarheid van de

elementen.  Alchemia is een spannende, grappige, opwindende, rauwe en intieme voorstelling.

Een mix van dans en acrobatiek waarbij het onmogelijke mogelijk lijkt.



MOMIX geniet internationale faam om zijn acrobatisch danstheater. Fysieke schoonheid en

kracht lijken onbegrensd. Oprichter en dé man achter dit Amerikaanse gezelschap is Moses

Pendleton, die ruim dertig jaar deze groep artistiek met zeer veel succes leidt. Moses Pendleton

maakte choreografieën voor het Parijse operaballet en de Duitse Opera in Berlijn. Zijn

choreografie voor de slotceremonie van de Olympische winterspelen van 1980 in Lake Placid

leidde tot het ontstaan van MOMIX. In mei 2010 ontving hij een eredoctoraat van de University

of the Arts in Philadelphia.

Download high res beeld:

Official Alchemia Promo - trailer

https://www.youtube.com/watch?v=9DfGXUpVJhk


Neem voor meer informatie contact op met:

Speellijst Momix - Alchemia

Eline de Wit
eline@senf.nl
020-6208804

mailto:eline@senf.nl
http://www.ntk.nl/voorstelling/momix
http://senf.pr.co/images/228171
http://senf.pr.co/images/228172
http://senf.pr.co/images/228173
http://senf.pr.co/images/228174


OVER SENF THEATERPARTNERS

Senf Theaterpartners representeert meer dan 50 theaterproducenten, gezelschappen en artiesten. Wij verzorgen
niet alleen de tourneeplanning maar we bewegen en ontwikkelen mee in de theaterwereld. Theaterproducties
moeten actueel zijn, relevant en interessant voor theaterbezoekers, daarom zorgen wij ervoor dat er ieder
seizoen weer een rijk gevuld en divers aanbod aan theaterproducties in de theaters te zien is. Wij maken ons
hard om met de juiste inzet en betrokkenheid de beste producties te ondersteunen, want Senf Theaterpartners
heeft hart voor theater!
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