Koppige Metamorfose

Koppige Metamorfose' is een moderne dansvoorstelling, over de grote menselijke veranderingen in
het leven. Met een hoop lucht, humor en een beetje absurdisme verbeelden dans en theater
verschillende metamorfoses. Drie vriendinnen maken een hoop mee: Lichamelijke en geestelijke
veranderingen als puber, het werkende en getrouwde leven en een 100ste verjaardag. In elke fase
speelt de liefde een grote rol. Kijk en dans maar mee!
Deel 1 gaat over de puberteit van de drie vriendinnen. Zij ontdekken de veranderingen in hun
lichaam, hebben eindeloze telefoongesprekken, zijn boos op hun ouders, lakken elkaars nagels,
kammen hun haren en delen werkelijk alles met elkaar: de eerste verliefdheden en dromen over
later. Soms is het of we de toekomstdromen van Liesje werkelijk zien. Of is het juist de volwassen of
zelfs bejaarde Liesje die terugkijkt op de tijd, toen ze nog jong was?
Deel 2: is een kijkje in het getrouwde leven van één van de drie vriendinnen. Nog altijd verliefd maakt
de vrouw het ontbijt gereed voor haar man en legt, ter herinnering aan hun trouwdag, een
muziekdoosje op zijn stoel. Hij heeft slechts aandacht voor de krant. Ook het voor de vrouw zo
interessante nieuws op het Polygoon journaal over cursussen machineschrijven van
Schoevers ontgaat hem. Als zij, tijdens zijn uren op de fabriek, heimelijk haar dubbelleven start als
typiste én huisvrouw schieten haar vriendinnen te hulp. Tot de man de typemachine ontdekt. Einde
wittebroodsweken òf erkenning van wederzijdse zelfstandigheid?
Deel 3: de drie vriendinnen zijn inmiddels hoogbejaard en één van hen viert haar 100ste verjaardag.
De burgemeester en een fotograaf komen langs, maar belangrijker vindt de jarige de komst van haar
verlate vriendinnen. Hun cadeaus roepen herinneringen op: het speeldoosje de gedachte aan de
eerste liefde en inmiddels overleden man; het boek aan de tijd dat zij drieën werkten als typiste. En
de mobiel brengt die goeie ouwe telefoon met snoer weer in beeld. Een mijmering over vroeger
tijden met een feestelijk tintje!
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Koppige Metamorfose
Choreografie: Sanne Fokkens en Daniëlle Noordermeer i.s.m de dansers
Met muziek van: Simeon Ten Holt, The Ramblers, Frank Sinatra, Herman van Veen e.a.
Duur: +/- 90 minuten incl. pauze
Geschikt voor: middenbouw, bovenbouw, brugklas en senioren
Kosten: €1450,Benodigdheden:
• Ruimte waar de voorstelling plaats kan vinden met een schone vloer zonder vloerbedekking
• Theateropstelling voor publiek, liefst zonder tafels
• Geluidsinstallatie met aux-aansluiting
• Draadloze microfoon
• 4 stoelen zonder armleuningen
• lage (salon)tafel)
• 4 kopjes en schotels, 4 theelepels
U kunt ook een workshop of workshopreeks voorafgaande aan de voorstelling boeken. De leerlingen
of bewoners kunnen dan zelfs meedoen in de voorstelling.
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