Theatergroep Coup Cura presenteert:

en hoe wij kijken

Meld je voor 4 januari aan:
hunker@novadic-kentron.nl
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en hoe wij kijken
Slechts 4% van alle mensen die worstelen met een verslaving zoekt hulp.
Er bestaat zoveel stigma over verslaving dat we met z’n allen verantwoordelijk zijn
voor dit bizarre getal. Buren, familie, docenten op school, de verslaafde zelf en de
hulpverleners in een verslavingskliniek net zo hard. Novadic-Kentron wil deze mensen
bewust maken van de negatieve beeldvorming en het debat daarover op gang brengen en houden.
Hunker toont liefdevolle maar bitterzoete portretten van mensen die allemaal op een
andere manier te maken krijgen met verslaving.
Over de zelf die je niet wil zijn, de blik van de ander en hoe de wereld zoals je die
altijd hebt gezien kan kantelen.
Een poëtische mozaïekvertelling, licht van toon en met een muzikale bodem.
Ik doe mezelf over en doe de glimlach
van de schoolfoto die van groep zeven die van na de vakantie
en aan het begin van
wist ik niet wat
De dag dooft, maar hier is tl en hier is mijn arts
Ik ben haar laatste nog voor vijven
Ik doe mezelf over zeg ik haar
Misschien is ze moe ze hoort het niet
Ze slikt haar woorden in en ik slik pillen
Ze heeft er al zo veel gezien vandaag

concept Novadic-Kentron en Coup Cura | regie Eefje Suijkerbuijk |
script Eva Knibbe | spel Karin Jessica Jansen en Boy Ooteman |
muziek Wim Reijnen | vormgeving Studio SL | productie Stichting Cinergy

Hunker is gratis te zien op onderstaande dagen telkens van 19.00 tot 21.00 uur
11 januari, NatLab Eindhoven | 15 januari, Cacaofabriek Helmond |16 januari,
Lievekamp Oss | 17 januari, Podium Bloos Breda | 18 januari, De Maagd Bergen op
Zoom | 22 januari, NWE Vorst Tilburg | 23 januari, Verkadefabriek ’s-Hertogenbosch
Met dank aan: Will Hawkins Foundation, 7 Brabantse gemeenten, BKKC Stichting Cinergy,
VSB fonds, Stichting dewildeweg
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