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Eerste 'klimaatcomedy' FCKD! binnenkort in de
theaters

Na de succesvolle voorstelling ‘UNSEXED’ is het cabaretduo
OLDENHERMANNS – ook bekend van KEKmamaTV – vanaf oktober terug in
het theater met een nieuwe show. In de klimaatcomedy ‘FCKD!’ liggen Lize
van Olden en Anna Hermanns in 2040 vanuit Utrecht aan Zee hun zonden te
overdenken. Ze duiken in de antwoorden op de brandende vraag die hen
dagelijks bezighoudt: zijn we echt F*CKED? Een cabaretvoorstelling over
één van de meest relevante, serieuze en gevoelige onderwerpen van dit
moment, maar dan mét humor. Lach (en huil) met lichte paniek samen met
de dames mee over wat hen en jou te wachten staat.

⏲

https://senf.pr.co/


We waren toch zo lekker bezig? Elektrische auto’s, zonnepalen, stadsmoestuinen,

milieubewuste kinderen… het ging toch allemaal de goede kant op? Niets bleek minder waar.

De crisis bleek de generale repetitie voor de gebakken peren waar nu dagelijks mee gedeald

wordt. Lize en Anna: “Toen we begonnen na te denken over onze nieuwe voorstelling zaten we

midden in een hittegolf. Het was begin juni (2019), we reden met drie (!) auto’s naar een theater

en brainstormden in een veel te hete kleedkamer. Klimaatverandering misschien? Na enige

verdieping kwamen we erachter dat de toekomst er niet fraai uitzag. Na meer verdieping

werden we zo depressief dat we dachten dat dit onderwerp zich niet leende voor een

cabaretvoorstelling. Hoe kan je grappen maken om wat ons te wachten staat als we niet heel

snel in actie komen. En dat was onze reden om toch hierover een voorstelling te maken: hoe

kan je als je een podium hebt, het NIET aankaarten. HET MOET!”

Zonder moralistisch te worden en ook met de vinger wijzend naar zichzelf gaan Lize en Anna in

FCKD! de strijd aan met global warming. Ze kaarten het onderwerp klimaatverandering aan op

hun manier en in een vorm die zij het beste kunnen: in het theater. Mos-verzamelhipsters,

doorgeslagen Co2 junkies en ook zijzelf belanden in een onmogelijke kluwe het juiste te doen en

hopen dat climate change toch misschien een hoax is…

Please let global warming be a hoax…

Let’s make eco warring sexy again…

Van eco-worryer naar eco-warrior!

FCKD! is van oktober tot en met april in de theaters door heel Nederland te zien. Op zaterdag 15

januari 2022 is de première in Theater Walhalla in Rotterdam. Kaarten voor de theatertour zijn

te koop via www.ntk.nl of via de website van het theater.

http://www.ntk.nl/


SPEELLIJST

OKTOBER

14-10-2021: Schiedam: Wennekerpand (try-out)

15-10-2021: Panningen: DOK6 Theater (try-out)

23-10-2021: Arnhem: Posttheater (try-out)

28-10-2021: Kampen: Stadsgehoorzaal Kampen (try-out)

29-10-2021: Dalfsen: Theater de Stoomfabriek (try-out)

30-10-2021: Hillegom: Stichting CultuurBeleving (try-out)

https://senf.pr.co/videos/27567
https://senf.pr.co/videos/27566
https://senf.pr.co/videos/27565


NOVEMBER

19-11-2021: Den Haag: Theater Pepijn (try-out)

DECEMBER

03-12-2021: Leidschendam: Het Veur Theater (try-out)

09-12-2021: Delfzijl: Theater & congrescentrum De Molenberg (try-out)

10-12-2021: Gorinchem: 't Pand (try-out)

11-12-2021: Enkhuizen: Cult. Centrum De Drommedaris (try-out)

JANUARI

06-01-2022: Deventer: MIMIK (try-out)

08-01-2022: Weesp: City of Wesopa (try-out)

14-01-2022: Rotterdam: Theater Walhalla (try-out)

15-01-2022: Rotterdam: Theater Walhalla (première)

19-01-2022: Naaldwijk: WestlandTheater De Naald

21-01-2022: Hoofddorp: Het Oude Raadhuis

26-01-2022: De Meern: Podium Hoge Woerd

FEBRUARI

03-02-2022: Middelburg: Stadsschouwburg Middelburg

04-02-2022: Drunen: De Voorste Venne

05-02-2022: Rijswijk: De Rijswijkse Schouwburg

11-02-2022: Vlaardingen: Stadsgehoorzaal Vlaardingen

12-02-2022: Diemen: Theater de Omval

24-02-2022: Woerden: Het Klooster | Theater

MAART

03-03-2022: Spijkenisse: Theater de Stoep

04-03-2022: Zeist: Figi Theater

09-03-2022: Amstelveen: Cultuurcentrum VU, Griffioen

12-03-2022: Tiel: Schouwburg Agnietenhof

16-03-2022: Delden: Stadscentrum het Parochiehuis

19-03-2022: Oosterhout: Theater de Bussel

24-03-2022: Amsterdam: Theater Bellevue

25-03-2022: Amsterdam: Theater Bellevue

26-03-2022: Amsterdam: Theater Bellevue



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!

30-03-2022: Rotterdam: Theater Zuidplein

31-03-2022: Utrecht: De Blauwe Zaal

APRIL

01-04-2022: Waalwijk: Theater De Leest

Noot voor redactie/ niet voor publicatie

Download een perskit met video's, een trailer, beeldmateriaal en meer via deze link.

Voor meer informatie, interview en accreditaties kunt u contact opnemen met Daisy van den

Nieuwenhuizen

Daisy van den Nieuwenhuizen
daisy@senf.nl  
010 593 35 39
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