Winnaar Compassieprijs 2011

AS I LEFT MY
FATHER’S HOUSE

Donderdag 27 maart 2014

20:00 uur

Theater De Willem te Papendrecht
Van der Palmstraat 4

Gratis toegang

As I Left My Father’s House
Vluchtelingen met verschillende culturele en religieuze achtergronden vertellen over hun wereld.
Een wereld van mensen die leven met de gevolgen van vijandigheid, geweld, oorlog en extremisme.
Tijdens hun vlucht vinden ze inspiratie in het leven van hun profeten Abraham, Mozes, Mohammed
en Jezus, die ook moesten vluchten. Voor hun onderdrukkers, maar ook voor hun eigen volk. Deze
aangrijpende verhalen, ondersteund door muziek en zang, raken en ontroeren. Deze universele
verhalen slaan bruggen met het hier en nu, wij en zij, u en ik. Door het decor bent u letterlijk en
figuurlijk heel dicht bij de verhalenvertellers. Na de voorstelling is er altijd ruimte voor een gesprek
en reflectie met de makers.

Cast & Crew
Bright O. Richards
concept, script, spel en regie
Werner Kolf spel
Sinan Cihangir spel
Thomas Oerlemans spel
Oleg Fateev muziek compositie
Oleg Lysenko muziek en zang
Lamin Kuyateh muziek
Lies Müller zang
Laura de Jong vormgeving
Jannemieke Caspers script, dramaturgie
Ann-Nicole Tazelaar lichttechniek
Pukki Marechall Peak Audio geluidstechniek
Marijke Donath fotografie
Studio Jaap grafische vormgeving
Jaap Kapteijn bruggenbouwer
Margriet Stuurman zakelijke leiding
Miranda Dabboubi Broersen productie
Minke Hermanns stagiair productie
Meer informatie over New Dutch Connections,
de achtergronden van het project en de voorstelling
vindt u op www.newdutchconnections.nl
www.asileftmyfathershouse.nl

New Dutch Connections
verbindt werelden

Op donderdagavond 27 maart
bent u, vanaf 19.30 uur, van
harte welkom in Theater De
Willem (Van der Palmstraat 4,
3351 HA in Papendrecht).
In onze multiculturele samenleving zoeken we naar
verbinding tussen de verschillende culturen en religies.
Deze voorstelling sluit daarbij aan en helpt ons verder
in het begrijpen van de ander en het herkennen van
elkaar als medemens.
Aanvang van de voorstelling is 20.00 uur.
Inloop vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis.
Na afloop is er een collecte. Met de opbrengst leveren
we een bijdrage aan de kosten van de voorstelling
en willen we ook later de interculturele ontmoeting
een impuls geven.
De voorstelling in Papendrecht wordt georganiseerd vanuit
een aantal kerkelijke gemeenten (PKN): de Bethlehemkerk
(Papendrecht), de Havenkerk (Alblasserdam), De Morgenster
(Papendrecht) en de Ontmoetingskerk (Alblasserdam).
De voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt door:
A.A. de Haan Stichting, Aannemersbedrijf Stam Alblasserdam,
Bumaco B.V. Alblasserdam, Lesec B.V. Alblasserdam,
Mulder Automotive Alblasserdam, Nugteren Transport B.V.
Alblasserdam, Rabofonds Drechtsteden, Stichting
Interkerkelijk Oriëntatie Centrum, Verhaar Bouw
Nieuw-Lekkerland en Vluchtelingenwerk Nederland

Met dank aan:

