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'Mu'Mu'Mu nieuwe voorstelling van
Performancecollectief URLAND
Van dinsdag 3 tot en met donderdag 5 maart is de nieuwe voorstelling mu’ mu’
mu’ van performancecollectief URLAND te zien in Theater Rotterdam (première
woensdag 4 maart). Hierna van maart t/m mei gaat de voorstelling op tournee in
Nederland en België. URLAND maakt via Hamlet en Star Trek een dadaïstische
ode aan het Woord. Wat begint als een roadmovie op zoek naar Waarheid, eindigt
als een eclectische viering van het theater en al haar dubbelzinnigheid.
Het begon allemaal in 2015, toen URLAND ‘The Klingon Hamlet’ ontdekte. Het iconische
oerstuk van Shakespeare is vertaald naar het Klingon (de meest succesvolle geconstrueerde taal
ter wereld uit de sciencefiction tv-serie Star Trek).
De Klingons zijn een humanoïde, buitenaards krijgersras dat een harde gutturale taal spreekt.
De onnavolgbare zinsopbouw en zeldzame uitspraak heeft er voor gezorgd dat het Klingon de
ultieme uitdaging is gebleken voor de volhardende nerd.
In 2018 ging URLAND gewapend met iPhones, naar Indianapolis, USA om het 25e lustrum van
The Klingon Language Institute bij te wonen. Daar ontmoetten ze o.a. de uitvinder van deze
taal. URLAND zocht naar de diepere betekenis, naar de grotere noodzaak. Maar URLAND vond
geen grote Waarheid. De zinloosheid was de uitdaging en dus de reden van het succes van het
Klingon.

URLAND laat de zoektocht zien en de zoektocht houdt niet op. De toeschouwer wordt
meegezogen in een trip die begint in Amerika en eindigt in een orgastisch-buitenaards-hier-ennu-spektakel. URLAND vermomt zich als Klingon en zet in mu’ mu’ mu’ de absurditeit van taal,
de zin van de zinloosheid, en de ernst van het spel op een sokkel. Is het uiteindelijk niet
allemaal dada?
‘woorden, woorden, woorden.’ William Shakespeare
‘mu’, mu’, mu’.’ Wil’yem Sheq’spir
‘mijn woorden hebben mij niets meer te zeggen.’ Heiner Müller
‘alles is al gezegd, behalve dit.’ URLAND
Speeldata
Rotterdam: dinsdag 3 t/m donderdag 5 maart première 4 maart
Tournee: maart/mei
Meer informatie: tr.nl/mumumu
Ter inspiratie: https://vimeo.com/318815905 Wachtwoord: Klingon

The Klingon Hamlet Part 1: The Original Klingon - Summer of Shakespeare
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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.

Theater Rotterdam

