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Memory Loss op 17 januari in première bij
Theater Rotterdam
Gevangen in ruimte en brein. Het proces is onomkeerbaar.

WArd/waRD - Ann Van den Broek sluit drieluik rondom dementie en geheugenverlies af.

⏲

https://theaterrotterdam.pr.co/


Memory Loss is de derde en laatste voorstelling uit Ann Van den Broeks drieluik

The Memory Loss Collection dat bestaat uit opeenvolgende uitvoeringen rond het

thema dementie en geheugenverlies. Met deze laatste creatie sluit Van den Broek

een belangrijk onderdeel van haar carrière af. Er komen in Nederland ieder uur

vijf mensen met dementie bij, met het vervullen van dit drieluik hoopt ze inzicht te

geven, comfort en herkenning te bieden en taboes bespreekbaar te maken rondom

dit syndroom. Coproducent Theater Rotterdam trapt het nieuwe jaar af met de

première van Memory Loss op 17 januari.

Onderzoek naar de vormen van geheugenverlies en de fasen waarin geheugenverlies zich

manifesteert, vormden de basis voor de eerste voorstelling Blueprint on Memory. Deze

voorstelling schetst letterlijk de blauwdruk van het geheugen en de effecten van verval. De

tweede performance Zooming in on Loss richt zich primair op interne strijd en het verlies zelf.

In Memory Loss komen beide uitvoeringen en hun elementen samen in een grote finale. In een

interactief decor verliest een deel van de performers, bestaande uit dansers, muzikanten en

amateurs, meer en meer zijn eigen ik. Tekst, beweging, muziek en technologie komen samen in

een spel met realiteit en illusie. Wie ben je als je je herinneringen bent verloren?

Een centraal element in The Memory Loss Collection is de installatie die in het slotstuk

wederom een gedaantewisseling ondergaat en een nieuw canvas belichaamt. In de eerste en

tweede voorstelling symboliseerde de installatie de blauwdruk en kooi van het brein. In deze

derde voorstelling is de interactieve installatie gedeconstrueerd tot het kader van een

gemeenschappelijke ruimte. Een huis waarin de verschillende betrokkenen en perspectieven

zich tot elkaar verhouden. Alhoewel er concreet meer ruimte lijkt te zijn, is het huis soms

afgeladen vol en soms gevuld door leegte.

De choreografieën van Ann Van den Broek ontstaan uit een mix van emotie en analyse. Rauw,

expressief, filmisch, temperamentvol en realistisch. Met thema’s als onrust, strijd,

dwangmatigheid en fanatisme wil Ann haar bezoekers raken en aanzetten tot nadenken. In

iedere voorstelling zit ruimte voor twijfel en interpretatie bij de toeschouwer. Ann Van den

Broek en Theater Rotterdam zijn al jarenlang aan elkaar verbonden, sinds seizoen 2017/2018

worden er gezamenlijk voorstellingen geproduceerd. Ga voor meer info

naar www.tr.nl/annvandenbroek

Memory Loss gaat in première op 17 januari bij Theater Rotterdam locatie Schouwburg en is

hier nog op 18 januari te zien. Vervolgens gaat de voorstelling op tournee. Ga voor meer info en

tickets naar tr.nl/memoryloss

http://www.tr.nl/annvandenbroek
http://www.tr.nl/memoryloss


Persfoto door Rio Staelens & De Zagerij ontwerpbureau (naamsvermelding verplicht):

WArd/waRD - Ann Van den Broek - Memory Loss teaser

https://youtu.be/EuKPamQ5MZw


OVER THEATER ROTTERDAM

Wij zijn Theater Rotterdam. We maken theater, tonen 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
Rotterdam. 
 
Theater Rotterdam is ontstaan uit de fusie van Ro Theater, Rotterdamse Schouwburg, Productiehuis Rotterdam.
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sofie.deleede@theaterrotterdam.nl  
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