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Nastaran Razawi Khorasani geselecteerd voor
Het TheaterFestival Vlaanderen
Songs for no one één van de meest belangwekkende voorstellingen van het seizoen

Deze week maakte Het TheaterFestival Vlaanderen bekend dat de voorstelling

Songs for no one van theatermaker Nastaran Razawi Khorasani door de jury is

geselecteerd als een van de meest belangwekkende voorstellingen van het

afgelopen seizoen. Songs for no one werd eerder al lovend ontvangen door pers

en publiek en won in 2021 de BNG Bank Theaterprijs. De voorstelling is op 10 en

11 september te zien tijdens Het TheaterFestival in Gent en gaat daarna op tournee

door Nederland en België.

Over Songs for no one

Theatermaker Nastaran Razawi Khorasani neemt je in Songs for no one mee in de onzichtbare

levens van een jongen en een meisje, wonend in de Islamitische dictatuur van Iran. Op basis

van telefoongesprekken maakt Nastaran een beeldende solo performance vol duetten, dialogen,

gedichten en songs. Met de stemmen van de twee kinderen in de oeroude Perzische taal is

Songs for no one een portret van een verborgen samenleving en wordt getoond wat doorgaans

onzichtbaar blijft.

Uit het juryrapport van Het TheaterFestival:

"Als jury hebben we vooral genoten van Khorasani’s even aardse, scherpe als zorgzame

podiumaanwezigheid als interviewer/performer. Heel subtiel confronteert ze haar kijkers met

diep ingebakken ideeën over westerse suprematie, maar tegelijk mijdt haar volwassen

gebruik van heel hedendaagse middelen onze neiging tot vals sentiment of het makkelijke zitje

van witte helper. Voor een westerse wereld die stap voor stap aan het leren is om zich anders

tot de ander te verhouden, is deze oefening in het luisteren naar onhoorbare stemmen een

sterk politiek statement. Songs for no one? Songs for everyone!"

Uit de recensies:

"Als ze zingt, danst en rapt, voel je de bizarre werkelijkheid achter geblindeerde ramen in een

land waar verraad, blokkades en geheime diensten weliswaar kinderlevens infecteren, maar

hun dromen niet." ★★★★ - de Volkskrant

⏲



"Haar interviewtechniek is voorbeeldig: ze legt de kinderen niets in de mond, houdt de vragen

alledaags en concreet en vraagt goed door." ★★★★ - NRC

"Het is een topprestatie van Nastaran Razawi Khorasani dat ze zo’n lieflijke voorstelling heeft

weten te maken met een bikkelharde inhoud." - Theaterkrant - Keuze van de criticus

Speeldata

Tournee door Nederland en België van 10 september t/m 17 december 2022.

Complete agenda op www.nastaran.nl/agenda

Concept, regie, spel Nastaran Razawi Khorasani Muziek Jimi Zoet en Nastaran Razawi

Khorasani Dramaturgie Tobias Kokkelmans Scenografie en video Peter van Til

(BrotherTill) Productie Nadine Dijkstra Techniek André Goos (Denzo Theater Techniek)

Coach Suzan Boogaerdt Kostuumadvies Rebekka Wörmann Marketing Dieke van der

Spek, Leonie Poot Zakelijk leiding Wilma Kuite Foto Mostafa Heravi Grafisch vormgever

en beeldbewerking Maartje de Groot Scenefotografie Julian Maiwald Met dank aan

Kobe collectief Coproducenten BNG Bank Theaterprijs 2020, Theaterfestival Boulevard,

Maas theater en dans ism Het Nationale Theater, We are public, Workspacebrussels

Meer informatie op www.nastaran.nl

Bekijk de trailer:

Scenefoto's door Julian Maiwald:
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