Acteurs & muzikanten
Felix Strategier
Strategier is artistiek leider van Theatergroep Flint, sinds
jaar en dag een vertrouwd gezicht in de theaterwereld. Flint
legt zich voornamelijk toe op het produceren van
voorstellingen waarin poëzie en muziek een centrale rol
spelen. Zo maakte Flint de afgelopen jaren voorstellingen
rondom het werk vanuit o.a. Gerrit Achterberg, Hugo Claus,
Herman de Coninck, Ingrid Jonker, Nescio, Slauerhoff, Tip
Marugg en Carlos Drummond de Andrade.
Naast zijn werkzaamheden als theatermaker is Strategier
artistiek leider van Theater de Roode Bioscoop in
Amsterdam.
Wim Meuwissen
Vooreerst is Meuwissen enen acteur, en niet zomaar een
acteur maar een theaterman in hart en nieren.
Theaterliefhebbers kennen Meuwissen als acteur bij het
Collectief Internationale Nieuwe Scene, dat in 1970 vanuit
Vlaanderen het Nederlandse theaterlandschap op zijn kop
zette. Na veel speelwerk en regies, werd Meuwissen in de
jaren tachtig opgenomen in de leiding van de Amsterdamse
Theaterschool, met bijzondere aandacht voor de mimeopleiding. In 1990 trad Meuwissen aan als artistiek leider
van de acteursopleiding in Utrecht. Het moment van zijn
aantreden kan rustig een keerpunt worden genoemd.
Meuwissen is nog altijd actief als acteur en regisseur voor
verschillende producties en gezelschappen.
Ramon Valle
"Cubaanse jazzpianist Ramón Valle is een eigentijdse
troubadour. Hij vertelt verhalen maar zonder woorden.
Nadat hij in 1984 in Cuba afstudeert als klassiek pianist,
speelt hij op vele podia in Cuba en in de rest van LatijnsAmerika. Eerst als solo-artiest, later als bandleider van zijn
jazzkwartet Brujula en met het Diakara ensemble van Silvio
Rodriguez. In 1998 besluit Valle in Amsterdam te gaan
wonen. Hierna volgen al snel optredens op het North Sea
Jazz Festival, in het Concertgebouw, het Bimhuis en vele
Europese jazz festivals. Hij staat bekend om zijn expressie
en virtuoze pianospel. En meestal wint hij de harten van het
publiek vanaf de eerste noot." - North Sea Jazz Club

Een inspirerende voorstelling rondom het
werk van de extravagante Paul van Ostaijen,
uitgevoerd door een wonderlijke combinatie
van typografen, acteurs en beeldend
kunstenaars.
Een ode aan Paul van Ostaijen, de
modernistische Vlaamse dichter die met een
betrekkelijk klein oeuvre een belangrijke
positie inneemt in de literatuur. Een fraaie
groep alchemisten gaat op zoek naar de
essentie van deze veelzijdige modernist.
Met de Cubaanse pianist Ramón Valle,
Vlaamse acteur/regisseur Wim Meuwissen,
beeldend kunstenaar Martijn Grootendorst,
zanger/acteur/muzikant Felix Strategier
en creatief duo Bureau Merkwaardig (Anouk
de l’Ecluse & Daphne de Vries).

Paul van Ostaijen
Een voorstelling rondom het werk
van Paul van Ostaijen
Theater de Roode Bioscoop - Theatergroep Flint - Amsterdam

Het visuele team
Bureau Merkwaardig - beeld & live typografie
Bureau Merkwaardig is een samenwerkingsverband tussen
Anouk de l’Ecluse en Daphne de Vries. Een in Amsterdam
gevestigd creatief duo. Bureau Merkwaardig initieert,
ontwikkelt en geeft vorm. Anouk de l'Ecluse is fotograaf en
filmmaker. Na haar opleiding aan de fotografieafdeling aan
de HKU, vertrok ze naar The Metropolitan Filmschool in
Londen. Sindsdien werkt ze als fotograaf, illustrator en

“Geweldig inspirerend.
Poëzie, muziek en
grafisch ritme. Dit zou
van Ostaijen zeker ook
fijn hebben gevonden”.
Nelleke Noordervliet

“Dit gezelschap maakt
van ieder gedicht en
prozafragment een
spannend avontuur. Een
overdonderende
voorstelling.
Carolien van Welij

filmmaker voor diverse opdrachtgevers. Daarnaast is ze
mede-oprichter van Bureau Merkwaardig, The Ferris Wheel
en docent aan de Fotoacademie Amsterdam.
Daphne de Vries is zakelijk leider van Theater de Roode
Bioscoop en Theatergroep Flint. Naast deze
werkzaamheden is de Vries eigenaar van Bureau
Merkwaardig, mede-oprichter van kunstenaarsplatform The
Ferris Wheel en freelancer in tekstuele en visuele
communicatie. De Vries werkt voor, tussen en achter de
schermen, voor uiteenlopende opdrachtgevers in de
culturele sector.
Martijn Grootendorst - videast
Martijn Grootendorst werkt als beeldend kunstenaar,
programmamaker en videokunstenaar. Hij is vooral bekend
door zijn videoprojecties bij en samenwerking met
muzikanten uit de jazz, pop, (modern) klassieke- en
experimentele muziek. Daarnaast maakt hij literaire
theaterprogramma’s, werkt als beeldregisseur en treedt hij
op als presentator. Martijn Grootendorst maakt o.a. deel uit
van: Grootendorst & Van den Berg (beeldende kunst),
I Compani (jazz), VideoViola (theatrale concerten) en Het
Indisch Zwijgen? Me hoela! (theaterproject en festival).
Sinds augustus 2014 is hij werkzaam als
publiciteitsmedewerker en programmeur bij Theater de
Roode Bioscoop.

Antwerpen
Beeld uit de voorstelling
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Wim Meuwissen
Beeld uit voorstelling

Bibliotheek
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Voorstellingsdata en informatie

“Ik ben geboren. Dit moet worden aangenomen,
alhoewel een absoluut-objektief bewijs niet is
voor te brengen. Axioom is het domein van de
subjektieve ervaring. Objektief is het slechts
gissen. Dus: zijn wij geboren? Zien. Tasten.
Maar lachen om het weinig overtuigende van dit
bewijs. Ik vraag: Wie is wel degelijk geboren?”
Paul van Ostaijen

dinsdag 1 december 2015
woensdag 2 december 2015
donderdag 3 december 2015
Aanvang: 20.30 uur
Entree: €18
Kaartverkoop
www.roodebioscoop.nl
Theater de Roode Bioscoop

