
Info up – dated20 februari 2004:  Wandermen wordt gemaakt in co-productie  met Kunstvereniging Diepenheim en Stichting KUNSTen op Straat

              
   The  Lunatics

             presents

                  wandermen

Na  Lunair-  streetperfomance  (1998)  en  drie  grote  reisvoorstellingen  (1999-2003),  komt  The
Lunatics  in  het  voorjaar  2004  met  Wandermen.  Geïnspireerd  door  de  vele  trektochten  de
afgelopen jaren over de hele wereld  (o.m Brazilië, Frankrijk, Italië, Mexico, Polen, Tunesië en Zuid-
Afrika), hebben de Bossche theatermakers nu een mobiele straatvoorstelling gemaakt die speciaal
over ‘reizen’ gaat. 

Wander betekent  zwerven,  dolen,  afdwalen maar  ook  ijlen,  dagdromen.  Wandermen  is  zowel  een
poëtische als rauwe straatvoorstelling waarin vier nomadische figuren met 19 jengelende baby’s en een
minireuzenrad  vastberaden een stad of dorp binnentrekt. De stoet houdt het midden tussen een troep
wereldvreemde  kermisklanten  en  een  krijgslustige,  hedendaagse  bedoeïenstam.  Het  minireuzenrad
functioneert als ‘zoethoudertje’ voor de baby’s en bepaalt de route van de mannen. Zodra het bizarre
mobiel stilvalt, veroorzaakt dit een luidkeels protest bij de kleintjes. Voor de mannen is het echter het
teken dat er werk aan de winkel is. Elke locatie waar stilgehouden wordt, moet met behulp van graffiti,
geluiden, projecties (alleen ’s avonds) en special effects ‘gebrandmerkt’ worden. Zo wordt de wereld van
de mannen langzaam maar zeker in kaart gebracht. Voor het geval ze ooit nog eens terugkeren naar
deze plek. 
Het conflict tussen de mannen die hun plicht willen doen en de 19 baby’s die niet zonder het ritme van
het ronddraaiende rad kunnen, ontaardt iedere keer weer in een felle strijd waarbij de locatie uiteindelijk
met de meeste littekens achterblijft.   

Wandermen is  een non-verbale  straattheater  performance die  door  de stad doolt  en  op bijzondere
plekken stilstaat. Wandermen is gericht op toevallige voorbijgangers van alle leeftijden en geschikt voor
elk evenement, groot of klein, overdag of ’s avonds, in Nederland of ver daar buiten.  

Concept/idee/spel: Eric Bakker 

Begeleiding/spel: Arie Peterse (e.a)
Toneelbeeld: Eric Bakker i.s.m Kunstvereniging Diepenheim
Poppen (baby’s) en kostuums: Bri Manuel
Productie: The Lunatics 
PR en Marketing: The Lunatics i.s.m. Overijssel op Straat
Ontwerp: Paul Keijzer, Albert Tedden

Duur voorstelling: ½ uur dolen / ½ uur spelen (2 x per dag)

Wandermen komt mede tot stand dankzij financiële steun van het FPPM

Voor meer informatie over de voorstelling: The Lunatics – info@lunatics.nl  tel. +31 (0)73- 6124499  GSM: +31 (0)6-55145987 
                www.lunatics.nl
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