Oproep voor een voorstelling over leven en dood.

Je bent ziek en je hebt van je behandelend arts te horen gekregen, dat genezen niet meer
mogelijk is. Wat nu? Zo doorgaan of toch het roer om? Wat kan en wil ik nog? Hoe kijk ik
terug en vooruit? Ben ik bang voor de dood? Hoe is het om het leven en de mensen om mij
heen los te moeten laten?
Gewild of ongewild houden thema’s als dood en leven, angst, hoop, loslaten en acceptatie jou
en dierbare mensen om je heen bezig.
Ik ben Roeland Vos, theatermaker en artistiek leider van Stichting Renard. Daarnaast ben ik
als docent verbonden aan de Hogeschool voor de Kunsten en ik zoek mensen, die in deze
situatie verkeren en behoefte hebben daarover te delen: ‘Al op jonge leeftijd raakte ik
gefascineerd door de dood. Ik vond het onbegrijpelijk dat het een keer zou ophouden. Dat er
een dag in je leven komt, waarop je tegen iedereen voorgoed dag moet zeggen. Op de proef
gesteld worden in het ultieme loslaten. Nu, zoveel jaren later, kies ik ervoor om het ultieme
loslaten als uitgangspunt te nemen voor het maken van een voorstelling. Essentiële vragen
als: waar gaat het nou om?, wat wil ik echt?, wat is nu wezenlijk in het contact met anderen?,
gaan hopelijk door deze voorstelling voor het publiek ook een grotere rol spelen.’
De inhoud en het script ontstaan uit de gesprekken tussen de vertellers en Roeland. Het
resultaat is de voorstelling, waarin de wezenlijke ontmoeting tussen verteller en publiek
centraal staat.
Zodra de vertellers van de voorstelling bekend zijn, zal in goed overleg aan het begin van het
proces de data van de voorbereidingen en uitvoeringen worden vastgelegd. Bij voorkeur
worden de voorstellingen op een buitenlocatie uitgevoerd.
Wie heeft belangstelling vrijblijvend met mij kennis te maken en over bovenstaand idee van
gedachten te wisselen? Dit zou bijvoorbeeld kunnen in het Vicki Brownhuis. Je kunt bellen of
mailen met Jacqueline Crooijmans, directeur Vicki Brownhuis: coordinator@vbrownhuis.nl of:
06-36219119 of rechtstreeks contact opnemen met Roeland Vos: roelandvos@hotmail.com
of 06-22570464.

