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URLAUB door URLAND
Performancecollectief URLAND speelt URLAUB, een Italo-Disco-recreatiehorror.
In tijden van burn outs, overprikkeling en uitholling vraagt URLAND zich af: ‘hoe
laten we los, als er niets meer is om aan vast te houden?’
Het is het tijdperk van de mentale ziektes. De remedie is misschien wel wat minder etaleren,
minder moeten, meer schermloze uren, meer vervelen, meer Niets. URLAND gaat op zoek naar
de zin van het Niets. Hoe maken we het Niets weer tot een belangrijk deel van onszelf? Hoe
omarmen we haar zonder eraan ten onder te gaan?
De millennial-theatermakers van URLAND kijken om zich heen en zien een wereld die in de war
is. De moderne mens is verantwoordelijk voor zijn eigen geluk en is volledig op zichzelf
teruggeworpen. Er zijn geen idealen meer, alleen maar cijfers. Iedereen is een prestatieobject
geworden en de publieke ruimte en het sociale vangnet verdwijnen steeds meer.

Na UR (selectie Nederlandse Toneeljury 2018), is URLAUB een spiegelvoorstelling waarin het
collectief reageert op ‘de overvloed’ in de wereld. URLAUB is is geïnspireerd op de Italiaanse
Giallo-horrorfilms van Dario Argento, waarin de synthesizers en beats van de Italo Disco. De
Italo-Disco-recreatiehorror is een nieuw genre waarin URLAND de muziekstijl en beeldcultuur
van eind jaren ’70 gebruikt.
URLAND
URLAUB
3 t/m 5 april, TR Schouwburg, Theater Rotterdam
op tournee
URLAND heeft zich aan Theater Rotterdam verbonden voor een meerjarige
samenwerking. Ludwig Bindervoet, Thomas Dudkiewicz, Marijn Alexander de Jong en Jimi
Zoet, leerden elkaar kennen op de Toneelacademie Maastricht. Sinds de oprichting in 2010
heeft URLAND in binnen- en buitenland opgetreden. Ook ontvingen ze twee nominaties voor
de BNG Bank Nieuwe Theatermakersprijs. Meer over Urland en eerdere voorstellingen bij
Theater Rotterdam.
URLAND nodigt de pers uit om URLAUB te komen zien vanaf 04 april 2019.
U kunt daarvoor contact opnemen met: esra.merkel@theaterrotterdam.nl / 0631326454

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
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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