
Jakop Ahlboms Horror in Venetië en Sydney
Opera House
Drie voorstellingen; twee werelddelen; één seizoen

Vanaf augustus speelt Jakop Ahlbom Company drie voorstellingen over de
hele wereld. Op 3 en 4 augustus staan zowel Horror als Lebensraum op de
Biënnale van Venetië. Drie weken later beleeft Horror zijn Australische
première in het Sydney Opera House en speelt vervolgens een maand lang
in vijf theaters op het continent. Na de Australische tournee kan het
Nederlandse publiek voor een laatste keer live gruwelen tijdens een
Halloween-tournee van Horror vanaf 20 oktober, onder andere tijdens twee
speciale edities in Koninklijk Theater Carré op 30 en 31 oktober. Het
seizoen wordt afgesloten met een nieuwe productie. Op 22 maart 2019 gaat
Le Bal – het dansfeest van de eeuw in première in De Meervaart in
Amsterdam.

Internationale zomer: Venetië en Australië



Vanaf 3 augustus is Jakop Ahlbom Company te gast op de Biënnale van Venetië. Naast de

voorstellingen Horror en Lebensraum is regisseur Jakop Ahlbom één van de ‘Masters of the

Biennale College – Theatre’. Dit betekent dat hij een week lang 20 jonge acteurs en performers

traint in zijn stijl van theater maken. Na de Biënnale reist Horror voor vijf weken naar Australië.

Hierbij speelt de voorstelling niet alleen zes keer in het Sydney Opera House, maar ook op het

prestigieuze internationale Brisbane Festival. In Sydney zal de voorstelling voor de 200ste keer

worden opgevoerd. Ook na vier jaar is de bewondering en het enthousiasme voor deze

onvergelijkbare productie onverminderd hoog.

Horror in reprise in Nederland

“Een geniaal-griezelige en fantasievolle ode aan het horrorgenre.” - **** Trouw, ****

Volkskrant **** NRC ****Parool **** Theaterkrant

Vanaf 20 oktober 2018 kunnen bezoekers weer hun hart ophalen bij dé live hommage aan het

horrorgenre op het toneel. De voorstelling Horror komt voor een laatste keer terug naar

Nederland. Horror speelt slechts vijftien keer in verschillende theaters. Op 30 en 31 oktober

(tijdens Halloween) staat de show in Koninklijk Theater Carré waar de bezoeker een extra

verrassing te wachten staat.

Nieuwe productie Le Bal vanaf maart 2019

Op 22 maart 2019 gaat in de Meervaart de nieuwe Jakop Ahlbom Company productie ‘Le Bal –

het dansfeest van de eeuw’ in première. Le Bal speelt van 9 maart tot en met 16 juni

2019 in 27 theaters in Nederland en België.

Le Bal omspant een periode van 100 jaar: de voorstelling begint rond 1918, aan de vooravond

van the roaring twenties. Vrouwenkiesrecht is nog niet ingevoerd en het is onrustig in Europa.

Met twaalf acteurs en dansers, plus vier muzikanten van de band Alamo Race Track wervelt Le

Bal zich vanaf dat moment door de tijd, tot aan het hier en nu. Le Bal biedt een dwarsdoorsnede

van hoe we in de afgelopen eeuw (samen)leefden. Hoe we door de eeuwen heen steeds op zoek

zijn naar liefde en geborgenheid. En hoe onvermijdelijk het veranderen van de tijd is.

Voor Le Bal liet theatermaker Jakop Ahlbom zich inspireren door de film ‘le Bal’ (1983) van

Ettore Scola. Een film die weer gebaseerd is op het toneelstuk Le Bal (1981) van Jean-Claude

Penchenat (Théâtre du Campagnol).

Noot voor de redactie:



OVER SENF THEATERPARTNERS

Voor interviewaanvragen, beeldmateriaal, High Res filmmateriaal of andere vragen kunt u

contact opnemen met Danae Bos via marketing@jakopahlbom.nl of 06 13417052.

Beeld (high res) hier te downloaden:

https://senf.pr.co/images/286370
https://senf.pr.co/images/286372
https://senf.pr.co/images/286373


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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