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Memory Loss in première, met uniek
verdiepingsprogramma 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.

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. Coproducent Theater Rotterdam trapt het
nieuwe jaar af met de première van Memory Loss op vrijdag 17 januari. Op
zaterdag 18 januari organiseert WArd/waRD voorafgaand aan de moderne
dansvoorstelling een verdiepingsprogramma in Theater Rotterdam over
dementie, kunst en onszelf.

Verdiepingsprogramma zaterdag 18 januari
Op zaterdag 18 januari organiseert WArd/waRD om 16:00 voorafgaand aan Memory Loss een
gratis verdiepingsprogramma in Theater Rotterdam over het thema geheugenverlies en
dementie. Deze verdieping is het voorprogramma van de voorstelling, maar tegelijkertijd ook
een mogelijkheid om het thema vanuit verschillende perspectieven te benaderen en verder
bespreekbaar te maken. Het publiek krijgt de kans om in gesprek te gaan met experts en
ervaringsdeskundigen over de persoonlijke, sociale en maatschappelijke dimensie van
geheugenverlies en de vertaalslag naar de kunst. Het programma bestaat uit drie
sofagesprekken, gevolgd door een optionele diner. De sprekers zijn:
Prof. Dr. Robbert Huijsman is dementieprofessor en heeft onlangs op basis van een serie
interviews met 44 collega dementieprofessoren de bundel Onder dementieprofessoren
uitgebracht. Dit werk geeft een uniek overzicht van onderzoek en omgang met dementie.
Dr. Frans Hoogeveen is specialist dementiezorg en één van de oprichters van Radio
Remember, een online radiostation voor mensen met dementie. Zijn onderzoek richt zich op
hoe het luisteren naar voorkeursmuziek door mensen met dementie kan leiden tot verbetering
van kwaliteit van leven. Hij is tevens hoofdredacteur van Denkbeeld, een vakblad over
dementie.
Margi Geerlinks is fotograaf, beeldmaker en docent studeerde fotografie aan Hogeschool
Artez en het Sandberg Instituut. Sinds 1997 houdt ze zich bezig met het thema van de jeugd en
het verouderingsproces. Haar werk hangt op prestigieuze (inter)nationale kunstbeurzen en
kreeg lovende recensies in onder meer The New York Times en The Guardian. De laatste vier
jaar was Geerlinks fotograaf van de kroniek Ma van Hugo Borst.
Ilka De Wilde (gespreksleider) studeerde in 2010 af als theaterwetenschapper aan de
Universiteit Gent. Reeds enkele jaren is ze actief in het theater- en danslandschap. Sinds 2015
volgt ze actief het werk van Ann Van den Broek en WArd/waRD in België en Nederland.

Over de voorstelling

Met The Memory Loss Collection verdiept Ann Van den Broek zich in het thema
geheugenverlies. Dit project bestaat uit drie voorstellingen, workshops, inleidingen en
verbindingen met maatschappelijke organisaties. Memory Loss is de laatste voorstelling in de
reeks waarin de eerdere succesvolle creaties Blueprint on Memory en Zooming in on
Loss samenkomen en culmineren met nieuwe elementen tot het slotstuk. In een interactief
decor verliezen de vijftien performers hun eigen ik. Tekst, beweging, muziek en technologie in
een spel met realiteit en illusie. Wie ben je als je je herinneringen bent verloren?
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
Het verdiepingsprogramma op 18 januari bij Theater Rotterdam locatie Schouwburg begint
om 16:00 uur en is gratis toegankelijk, reserveren is gewenst. Klik hier voor meer info en voor
een reservering.
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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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