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SLÄPSTICK wint wederom internationale
comedy prijs
Moerser ComedyArts-Price 2019 voor Släpstick

⏲
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De Nederlandse muziektheatergroep SLÄPSTICK wint voor de tweede keer

binnen 2 jaar een internationale comedy prijs. De eerste keer gebeurde dit in 2017

op het Internationale Fringe Festival in Edinburgh.  Destijds won de groep de

Spirit of the Fringe Award. Gisteren nam Släpstick de Moerser ComedyArts-Price

2019 in ontvangst. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de de Kulturstiftung

Sparkasse am Niederrhein aan de beste comedy artiest. De prijs werd

overhandigd door Giovanni Malaponti op het ComedyArts festival gisterenavond

in Moers, Duitsland. Släpstick was de afsluiter van de 43e editie van het

Internationale ComedyArts Festival.

 

Het Juryrapport luidt:

"Met een uitmuntend gevoel voor het bijzondere, een vleugje melancholie en briljante timing

weet Släpstick zowel publiek als critici te bekoren.

Deze temperamentvolle voorstelling verenigt alle disciplines die het ComedyArts Festival

vertegenwoordigt: humor, acrobatiek, prachtige muziek, clownerie en interactie met het

publiek. In de voorstelling worden grappige scenes gecombineerd met muzikale virtuositeit

met gebruik van meer dan 100 instrumenten."

Släpstick trok voor kort de planeet over als de Wëreldbänd. Gesteund door het internationale

succes, heeft de groep besloten dat zij ook binnen de Nederlandse en Vlaamse landsgrenzen

onder de naam Släpstick zal gaan opereren.

 

Släpstick vervolgt haar succesvolle gelijknamige tour dit najaar met optredens door heel

Nederland. Vanaf december komt de band met een speciale kerstvoorstelling onder de noemer

A Very Släpstick Christmas.

 

Voor meer informatie & speeldata: ntk.nl

Foto: Släpstick samen met Giovanni Malaponti (Kulturstiftung Sparkasse am Niederrhein) en

Betty Ixkes (Creatief Directeur ComedyArts Festival Moers)

Noot voor redactie / niet voor publicatie:

Voor interviewverzoeken, persmateriaal of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Luca Ronner
luca@senf.nl  
010 5937 478

https://www.ntk.nl/voorstelling/slapstick-wereldband
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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!

Senf Theaterpartners
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