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Een prikkelend pleidooi voor radicale
verandering
In Botanical Wasteland verkennen Touki Delphine & Boogaerdt/VanderSchoot de grenzen

tussen natuur, technologie, lichaam en identiteit

 

Tijdens Operadagen Rotterdam openen theatermakers Boogaerdt/VanderSchoot

en muziektheatergezelschap Touki Delphine de deuren van hun felgroene

proeftuin. Een futuristische biotoop vol plastic afval en technopuin, waarin de

mens niet langer centraal staat. Botanical Wasteland is van 16 t/m 24 mei te zien

in Theater Rotterdam Witte de With.

 

⏲



De performance van Touki Delphine en Boogaerdt/VanderSchoot is een voorstel voor een

nieuwe samenleving waarin vooral de ‘non-humans’ een stem krijgen. Door middel van beeld en

geluid maken zij voelbaar hoe het is om één te zijn met natuur én technologie. Botanical

Wasteland is een muzikale live performance en video-installatie ineen, een happening waar je

als publiek onderdeel van bent.

 

Geen ecopreek

Door de destructieve wijze waarop de mensheid zich onze planeet heeft toegeëigend, leven we in

een tijd van massale uitsterving. Boogaerdt/VanderSchoot en Touki Delphine houden hierover

geen eco-preek; Botanical Wasteland is juist een opwekkend pleidooi om onze relatie met de

wereld radicaal te veranderen.

 

Boogaerdt/VanderSchoot

Theatermakers Boogaerdt/VanderSchoot maken werelden op toneel zoals je die niet eerder zag.

Zelf verwijzen ze naar hun werk als performatieve installaties of performative art. Fysieke

voorstellingen op de grens van theater en beeldende kunst. Ze vertellen geen verhaal met kop en

staart, maar tonen een toestand of een situatie. Hierin laten ze ruimte voor de toeschouwer om

zelf te associëren. Boogaerdt/VanderSchoot was eerder te zien tijdens Operadagen Rotterdam

met Freddie en Headroom.

Touki Delphine

Touki Delphine bestaat uit Bo Koek, Rik Elstgeest en John van Oostrum; een muziek- en

multimediatrio dat sinds 2004 samenwerkt aan producties waarbij hoge-en lage kunst worden

samengesmolten. De eclectische – en beeldende muziektheatervoorstellingen omarmen de

pogende mens en breken een lans voor de gewone man, de amateurfilosofe, de hobbyist, de

huisvrouw. Touki Delphine was eerder te zien tijdens Operadagen Rotterdam met Voyager One

en Encyclopedie voor de Moderne Huisvrouw, beiden met sopraan Bernadeta Astari.

Première Botanical Wasteland: 18 mei 2019, 19.30 uur

Speelperiode: 16 t/m 24 mei 2019

Locatie: Theater Rotterdam Witte de With

Meer informatie: tr.nl/botanical

Botanical Wasteland is in juni te zien op Oerol 2019, als onderdeel van The Infectious Event.

Een drieluik waarin Touki Delphine en Boogaerdt/VanderSchoot de mens in de veranderende

wereld plaatst. De andere twee delen in het drieluik zijn Firebird en Walk of Things.



Credits

Co-creatie Boogaerdt/Vanderschoot & Touki Delphine Regie Bianca van der Schoot

Muzikale compositie Touki Delphine Spel Suzan Boogaerdt, Niels Kuiters, Dalton Jansen,

Bo Koek Decoradvies Marloes en Wikke Lichtontwerp Axel Dikkers Kostuums Lotte Goos

Regieassistentie Koen van Etten Productie Theater Rotterdam presenteert Botanical

Wasteland in coproductie met Touki Delphine

 

Operadagen Rotterdam

Operadagen Rotterdam is een internationaal opera- en muziektheaterfestival met eigentijdse,

vernieuwende en grensverleggende producties van de (inter)nationale top en jonge,

avontuurlijke makers. Verwacht geen museumvoorstellingen, maar een levende traditie die

rammelt aan de grenzen van het genre en verschillende kunsten en publieken samenbrengt. Van

vrijdag 17 tot en met zondag 26 mei 2019 is de veertiende editie in de grote theaters van

Rotterdam en op verrassende binnen- en buitenlocaties, overal in de stad. 

Noot voor redactie

In de bijlage vindt u het campagnebeeld. Voor meer informatie en beeld kunt u zich wenden tot:

Clint van der Hartt, Theater Rotterdam (clint.vanderhartt@theaterrotterdam.nl / 010-4044111)

Rebecca van Vuure, Touki Delphine (rebecca@toukidelphine.com / 06-30134477)

Clint van der Hartt
clint.vanderhartt@theaterrotterdam.nl
+31 (0)10 4044111

mailto:clint.vanderhartt@theaterrotterdam.nl


OVER THEATER ROTTERDAM

We maken theater, presenteren theater en leiden de nieuwste generatie makers op. Thuis in Rotterdam en
op tournee door Nederland en Europa.

Theater Rotterdam staat voor grensverleggend, vaak interdisciplinair theater dat verschil, diversiteit en
veelvormigheid wil vieren. Niet opheffen of harmoniseren, maar zien, tonen en gebruiken. We brengen spelers,
journalisten, dansers, nieuwsgierigen, uitvinders, vertellers, choreografen en talenten samen om theater te

https://theaterrotterdam.pr.co/images/306746
https://theaterrotterdam.pr.co/images/306576
https://theaterrotterdam.pr.co/images/306747


maken en echte ontmoetingen te realiseren. Om iets teweeg te brengen in het hoofd in het hart en in de stad.

De makers van Theater Rotterdam zijn:
Boogaerdt/VanderSchoot
Erik Whien
Wunderbaum
Johan Simons
Davy Pieters
Pieter Kramer
Marjolijn van Heemstra
Schwalbe
Urland
Alida Dors - Back Bone
Lotte van den Berg - Third Space
WArd/waRD - Ann Van den Broek

Theater Rotterdam is in 2017 ontstaan uit de fusie van Ro Theater, Rotterdamse Schouwburg, Productiehuis
Rotterdam.
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