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Een nachtelijke ontmoeting on the road
Op oneindige roadtrip met Danish Blue
Van 10 t/m 14 juli is de voorstelling Wrakstuk van theatermakersduo Danish Blue
te zien tijdens Over het IJ Festival 2019. In deze beklemmende, rauwe voorstelling
met live vioolmuziek wordt het publiek meegenomen op een oneindige roadtrip.
Tot de chauffeur besluit te stoppen. Wat leidt tot een uitzonderlijke ontmoeting…

In Wrakstuk komt een vrouw alleen op een verlaten benzinestation. Met heimwee, maar zonder
auto. Uit het donker komt een bestelbus aangereden. Een man stapt uit. Onderweg van punt A
naar punt B besluit hij om niet meer door te rijden. In deze nachtelijke ontmoeting blijkt zij de
enige hoop voor hem te zijn, en hij is de enige uitvlucht voor haar. Terwijl niemand toekijkt
worden ze schaamteloos zichzelf. Tijd valt uiteen. De autoradio speelt door.
Danish Blue bestaat uit theatermakersduo Babette Engels (1994) en Jordy Vogelzang (1991). In
2017 studeerden ze af aan de Amsterdamse Toneelschool en in 2018 wonnen ze de 3Package
Deal, de aanmoedigingsbeurs van het Amsterdamse Fond voor de Kunst. Al tijdens hun studie
maakte het duo voorstellingen, zoals de studeervoorstelling De Vier Laatste Dingen in de regie
van Johan Simons. Daarna volgde een Fraslab-traject bij Frascati en maakten ze Onkenbaar. In
2018 maakten ze bij Productiehuis Theater Rotterdam voor Welcome to our Guesthouse de
beeldende installatie Mens op Stok. Afgelopen april ging Wrakstuk in première bij
Productiehuis Theater Rotterdam en deze voorstelling is nu voor het eerst in Amsterdam te zien
tijdens Over het IJ Festival 2019. Over het IJ Festival heeft net als Productiehuis Theater
Rotterdam een sterkte focus op talentontwikkeling en is dé plek om jonge makers zoals Danish
Blue te ontdekken.
Speelperiode Wrakstuk: 10 t/m 14 juli 2019 - Over het IJ Festival
Locatie: NDSM-werf, naast de X-helling, Amsterdam
Meer informatie: tr.nl/wrakstuk
Trailer: https://youtu.be/jS1RhcDzI0E
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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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