PURE STORIES PRESENTEERT

Een bezichtiging met een onverwachte
wending, waar niets is wat het lijkt.
Wij nodigen u uit deel te nemen
aan een bijzondere bewerking
van William Shakespeares
Midzomernachtsdroom.

Boshut - Sonja Prins
het gekapitonneerde leven
met vrienden die van je houden
in de vorm van poes en kater
en vogels die ’s ochtends op je wachten
maar ook al die zwijgende bijstand
van uitlopende twijgen
glanzende knoppen –gedachten- nuancen
uit hun voegen gebarsten
zo vol is mijn nabijheid –
veel rijker en voller dan in de steden
waar de emoties van zoekende mensen
ongrijpbaar onvindbaar aan je voorbijgaan
met inbegrip van jezelf –
dat omhulsel van tegenstrijdigheden
hier vind je vastheid en rust
als een organies gedeelte
van al wat voorbijgaat en sterft
en opmerkzaam de wereld beziet
in een veelvoud van leven

Foto: Stephan Vanfleteren (2006)

1990 - Uit de bundel 'het huis waar ik in woon'

Het levenswerk van kunstenares
Sonja Prins (1912 - 2009)
leeft voort in AnnAtopiA.

INHOUDSOPGAVE
"This is very midsummer madness."
William Shakespeare, Twelfth Night Act 3, Scene 4
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VOORWOORD
Marianne van
der Sloot

Foto: Wim Roefs

Gedeputeerde
Samenleving,
Cultuur en
Erfgoed provincie
Noord-Brabant

Midsummer Madness, niets is wat het lijkt... Een aankondiging
om heel nieuwsgierig van te worden! Als nieuwe gedeputeerde
voor Samenleving, Cultuur en Erfgoed, is het een eer om via
dit voorwoord betrokken te zijn bij deze voorstelling op een
hele bijzondere plek . Zelf word ik ook erg nieuwsgierig, in het
bijzonder omdat alle elementen uit mijn dagelijks werk hier bij
elkaar komen. Cultuur, want theater. Erfgoed, want een flinke
link met Shakespeare. En Samenleving, onder meer omdat
buurtbewoners hierbij betrokken zijn, en er ook een stevige
link is met de KunstKameraden, waar wij via de Impulsgelden
al diverse keren subsidie aan hebben gegeven. Mooi hoe jullie
cultuur gebruiken als bindmiddel met de omgeving.
In Brabant vinden we cultuur waardevol. Want cultuur is goed
voor iedereen. Het prikkelt de creativiteit, maakt je nieuwsgierig,
prikkelt, roept emoties op. Cultuur raakt andere gebieden in je
hersenen, die vaak overbelast zijn door alles wat in het dagelijks
leven allemaal moet gebeuren. Bij ons is cultuur dan ook een
kerntaak, en daar zijn we trots op. Cultuur is de brandstof van
de samenleving, en daarmee kun je de waarde van cultuur
eigenlijk nauwelijks onderschatten.
Dat dat ook bij de makers van deze voorstelling goed tussen de
oren zit, blijkt wel uit het feit dat ik ze recent ook tegenkwam
bij een bijeenkomst van de Wet op Behoud van Creativiteit.
Een initiatief van de provincie Noord-Brabant om creativiteit
te bevorderen, omdat we geloven in de kracht van creativiteit
als motor voor vernieuwing. En vernieuwing heb je nodig om
te komen tot een betekenisvolle samenleving en om bij te
dragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen en
problemen. Goed dat jullie ook daar oog voor hebben.
Maar nu eerst Midsummer Madness op een plek waar jullie
ook de veel te vroeg overleden Anne Pillen eren. Ook een mooi
voorbeeld van betrokkenheid en saamhorigheid. Ik wens jullie
allemaal veel mooie voorstellingen.
Marianne van der Sloot

"Onze projecten
zorgen voor
verdieping van
het moment en
wakkeren het
verlangen aan
om gebaande
paden te
verlaten."
- Marnix

Foto: Lighthouse Studio

PRODUCENTEN

Marieke
Habraken-Meijers

Marnix
van de Vijver

"Samen van niets naar iets toewerken, waarbij
alle deelnemers volledig in hun kracht staan,
is het mooiste aan een co-creatief proces.
Het start bij de brainstorm op locatie, waarbij
we al onze zintuigen gebruiken en stil durven
zijn. Het niets blijkt dan toch heel veel te zijn.
Daarna volgt de research fase, waarbij de
omgeving van de plek en de community het
proces verder op gang brengen. Er worden
steeds nieuwe verbindingen gelegd, die als
vanzelf lijken te ontstaan. Het is prachtig om
te mogen ervaren dat de creatieve ruimte
en nieuwe ideeën in de tussenruimte van de
locatie en de mensen zit. Als we die kunnen
‘grijpen' maakt dat we samen boven onszelf
uitstijgen."

"Ik beschouw de productie van
locatietheatervoorstelling Midsummer
Madness in AnnAtopiA als een geweldige
ervaring waarbij vervreemding en spanning je
als creator keer op keer blijft uitdagen. Ik ben
trots op het team, dat een voorstelling heeft
weten te maken wat zorgt voor verdieping
van het moment en het verlangen gebaande
paden te verlaten. Laat je meevoeren in
een andere wereld, welkom in AnnAtopiA’s
Midsummer Madness!"

Marieke (1979) woont in Waalwijk en specialiseerde
zich na de PABO in kunst en cultuur. Ook volgde ze de
regieopleiding. Vanuit haar bedrijf Curieus heeft ze
samen met Marnix al diverse grote projecten bedacht
en vormgegeven. De rol van regisseur/productieleider
past haar als gegoten. Zo regisseerde ze twee scènes van
Stadsgeheimen bij Het Zuidelijk Toneel, een ‘Monologen
in Zuid’ finalist, maakte in co-creatie Silencio en Kom uit
je Bubbel voor het Halve Zolen Festival in de Langstraat
en Het Zuiderwaterliniefestival in Breda. Verder
thematiseerde ze enkele jaren de fun run Warande
by Night in Hilvarenbeek. Ook speelde ze veelvuldig
meeleeftheater tijdens evenementen. Marieke zong in
bandjes en diverse solo's in een groot popkoor.
Naast de rol van regisseur en productieleider is Marieke
in de voorstelling te zien als zangeres bij de levenssteen
van Anne. Het lied wat zij zal zingen: ‘Just Breathe’ van
Pearl Jam is een keuze waaruit de dankbaarheid voor
het leven en de plek tot zijn recht komen. Een eerbetoon
aan haar dierbare vriendin Anne en haar grote inspirator;
Eddie Vedder.

Marnix (1977) is imagineer en acteur, daarnaast oprichter
van productiehuis Pure Stories, producent van deze
voorstelling. Marnix studeerde Interaction Design aan de
Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Hij is specialist
in het leiden van creatieve projecten die uitblinken door
innovatie en co-creatie. Marnix maakt verhalen die raken,
is scherp op gelaagde interactie. Hij zet zich pro-actief in
voor een duurzame wereld en deze boodschap weet hij
eigentijds te verwerken in zijn creaties.
Als acteur kom je Marnix tegen in de rol van Puck,
een hobgoblin in de gedaante van vlotte makelaar
en tour-guide. Eerder zag je hem als finalist van
monologenwedstrijd ‘Solo’s in Zuid’, waarin hij schitterde
in een eigen bewerking van Terry Gilliam's Tideland.
Ook was hij te zien in de rol van Mad Hatter in Alice in
Wonderland bij de fun run Warande by Night en als de
leugenachtige antiquair tijdens het Zuiderwaterlinie
festival. Marnix heeft een voorliefde voor het spelen
van schaamteloze en verknipte karakters waar je het
liefst ver omheen loopt maar stiekem toch van houdt.
Geïnspireerd door zijn helden; Mads Mikkelsen, Wim
Helsen en Guillermo del Toro, ontwikkelde hij door de
jaren heen een unieke eigen stijl.

3.

SYNOPSIS

Een woedende Titania, koningin der Elfen
verstoord de rust wreed. Haar man Obron
beperkt haar vrijheid door de macht die h
haar uitoefent. De rechten van vrouwen w
in het werk van Sonja Prins een veelvuldig
terugkerend thema, niet gek dat deze ster
van de elfen uit de Boshut tevoorschijn ko

Midsummer
Madness
Team Pure Stories
heeft op verzoek
van de, op 7 mei
2019 overleden,
kunstenares Anne
Pillen de Midzomernacht van Shakespeare als inspiratie
genomen om een
pop-up locatietheater voorstelling te
maken die in
AnnAtopiA in
première ging.
Je wordt uitgenodigd
voor een bijzondere
bezichtiging van jouw
mogelijke droomhuis
op een wonderlijke
plek… Stel je open en
laat je meevoeren in
een zinnenprikkelende
beleving. Is het een
illusie, of kunst in pure
vorm?

9.

Wat is de waarde van deze plek? Dat mag een
voor zichzelf bepalen. Elke bezoeker laat een
fingerspitzen gevoel achter. Deze afdrukken
verwerkt in de nieuwste installatie van Claud
de Rakt. Bij het vertrek is er voor iedereen ee
maat geschreven Boshut-woord. Neem dat m
uw verdere reis.

De Boshut
Levens
steen

8.

Just Breathe. U bent er. De
Levenssteen. Kom even op adem.
Hoort dit er ook bij of is het klaar?
Geniet van het gezang.
Dit is een moment van reflectie en
bewustwording van de plek.
Geef ruimte aan de Genius Loci.

Met deze versie van
Midzomernachtsdroom eren we Anne
en haar liefde voor
deze magische plek.

De
Makelaar

2.

De magische poort v
Welkom in de droom
wereld? Wat is eigen
verteller worden we
van deze bijzondere
het verhaal over en i
diverse personages u
Dream' in deze Mids
elfenwereld? In ieder
voor de Pixies om all

De Poort

1.

Niets is wat het lijkt. Verkoopt de
makelaar eigenlijk wel huizen? Zijn
deze huizen wel te koop? Elke dag
worden we beïnvloed door framing.
Zo ook door onze makelaar Puck.

n,
n
hij op
waren
g
rke eider
omt.

Het
Boshuis

7.

Helena kiest voor zichzelf. Ze
vlucht uit haar begrenzing en zoekt
houvast. Ze wil krachtige woorden.
Deze kiest ze in de woorden van
Anne Pillen.

Het
Bosbad

n ieder
n eigen
worden
dette van
en op
mee op

van AnnAtopiA.
mwereld? Of is dít de echte
nlijk realiteit. Door de
meegenomen in het gevoel
plek. De Pixies nemen
introduceren zichzelf en
uit 'A Midsummer Night's
summer Madness.Is dit de
r geval een heerlijke plek
le belevenissen te volgen.

Zomer
slaap
kamer

De Wilde
Schrijvers
hut

4.

6.

De eigen interpretatie van het
liefdesverhaal van Hermia, Helena
en Lysander uit ''A Midsummer
Night's Dream', krijgt hier haar
climax. Kunnen deze mensen wel vrij
zijn? Wat is dat eigenlijk vrij zijn? De
echte wereld in een elfenwereld of
andersom. Wat maakt je thuis? Wat
je ziet is niet altijd wat het lijkt. Vrij of
niet vrij, dat is de vraag? Lysander kiest
en wil Hermia. Hermia is vervreemd,
maar houdt hoop op een thuis.

5.

De troostezel tokkelt kalmerende liedjes
op zijn viool. De sterke verbinding van deze
kunstkameraden wordt hier zichtbaar. De
Wilde Schrijvershut is door Anne samen
gebouwd met een kameraad. De ezel staat
symbool voor troost. In haar laatste vakantie
op Terschelling trof Anne een oude ezel
vriend. Hij kwam uit de ezelopvang (om de
hoek bij AnnAtopiA) en wandelde regelmatig
langs tijdens de goede tijden voor haar ziekte.
Het publiek schrijft een cijfer in het zand.
Hiermee kiest Titania een willekeurig gedicht
uit de laatste dichtbundel van Sonja Prins.
Neem haar woorden mee. Dit gedicht is niet
door toeval gekozen, al lijkt dat wel zo.

Een vervreemding in het verhaal. Burgers die vandaag muziek komen maken
ter ere van Anne Pillen, toevallig? Net nu er een voorstelling aan de gang is?
Iemand maakt zich los uit de groep. Niets is wat het lijkt.

AIR
We krijgen regelmatig de vraag:
Wanneer wordt de rest van de Boshut
opgeknapt? Dan is er één simpel
antwoord...nooit.
Dit stukje erfgoed in de bossen van
Baarle-Nassau is niet uit te leggen aan
mensen die de plek niet met al hun
zintuigen in zich hebben opgenomen.
Deze plek geeft je de opdracht: kijk
verder!
De plek is natuurlijk continu in
ontwikkeling, als wij van de Stichting
de natuur niet een klein beetje in toom
houden is binnen een mum van tijd
alles overwoekerd. Daarnaast voegt
elke kunstenaar die hier als Artist
in Residence (AIR) verblijft iets toe.
En die veranderingen zijn zichtbaar
en voelbaar. Binnen de gegeven
grenzen is er heel veel mogelijk voor
kunstenaars, schrijvers en artiesten.
Heb je interesse om een periode te
komen werken in AnnAtopiA? Neem
dan contact op met de Stichting via
www.annatopia.nu

Foto's op deze twee pagina's: Kees van Nunen

Anne had een droom en gelukkig heeft ze
zelf nog mogen meemaken dat die uitkwam.

AnnAtopiA

Genius Loci

Haar plek

De locatie

De geest van een plek.

Anne Pillen

Boshut Boshuis
Bos Blog

AnnAtopiA is de plek waar het
schrijvers- & dichterschap van
Sonja Prins (14 aug. 1912- 15 jan.
2009) en het interdisciplinaire
kunstenaarschap van Anne
Pillen (5 aug. 1963 - 7 mei 2019)
onlosmakelijk met elkaar zijn
verknoopt.

AnnAtopiA betekent vrij vertaald
de ideale plek van Anne. Zowel
de moeder en oma van Sonja
Prins als de moeder en oma van
Anne Pillen kwamen op voor de
zwakkeren in de samenleving.
Sonja en haar moeder en oma
richtten zich vooral op de
kwetsbare situatie van vrouwen.
Anne, haar moeder Anny en
haar oma Anna richtten zich
vooral op (jeugd)zorg. Beide
oma’s hadden sterke affiniteit
met het onderwijs, beide
moeders met diverse vormen
van maatschappelijk werk en
jeugd(zorg).

De locatie kent vier ruimtes:
het totaalkunstwerk en werk
van Anne Pillen, de Boshut; het
gastenverblijf het Boshuis; het
Bos, plaats voor tijdelijk werk,
performance en landkunst
en de Blog met ervaringen
en foto’s van bezoekers en
gastkunstenaars.

De plek als geheel is een
voorbeeld van de mythische
connotatie Genius Loci, de geest
van een plek.
Anne heeft via AnnAtopiA haar
eigen (levens)kunstenaarschap
èn dat van haar voorgangster
Sonja Prins doorgegeven aan
literair, beeldend en ander
creatief talent. AnnAtopiA is een
plek voor cultuurliefhebbers

traantuiter
vlinderlokker
troelspriet
aardster
sectilokker

Om de twee generaties vrouwen
die haar voorgingen te eren
heeft Anne in de nieuwe
stichtingsnaam de naam
AnnA en drie keer de letter A
verbijzonderd.

tokkelmokkel
bos-v
grensmens
hemelwaakster
droomspinner

Met de bouw van het Boshuis
en de verandering van Boshut
AiR in AnnAtopiA AiR (Artist
in Residence), de voorzetting
van De Wilde Schrijvers en de
samenwerking met andere
culturele en educatieve
organisaties zal AnnAtopiA
zich steeds vernieuwen en zich
blijvend verder ontwikkelen.

vervelengel
stamvlam
hemelwaakster
schijnmoeder
kwijlgeest

Ik ben
Elias
Wahbe,
ik ben 12
jaar oud.
Ik kom uit
Syrië.
En ik woon 2,5 jaar in
Nederland. Mijn hobby’s zijn
tekenen, fotograferen, viool
spelen Aikido en zwemmen.
Ik ben de kunstkameraad van
Claudette. Wij hebben eerst in
de studio gefotografeerd en
getekend ook op de computer.
Ik wilde iets met mij en een
huis op de foto, een beetje
een eng huis. Toen zijn we
naar het Museum geweest .
Daar zag ik de filmpjes van
Teun Hocks, die vond ik heel
grappig en bijzonder. Ik vond
de maskers heel mooi. Ik
wilde in het kunstwerk van
Claudette en mij iets geks met
mijn hoofd. Toen wilde ik een
masker gaan maken. We zijn
naar de ezelopvang geweest
vlakbij AnAatopiA en hebben
daar foto’s gemaakt. We zaten
in de auto en Claudette werd
net gevraagd mee te doen
aan het stuk Midsummer
Madness waar toevallig ook
een ezel in voorkwam. Ik
wilde graag meedoen en de
ezel spelen, omdat de ezel 1
van mijn lievelingsdieren is.
Nu ben ik de troostezel van
de koningin van de elfen. We
hadden geen tijd meer om zelf
het masker te maken, maar
hebben samen zelf de foto
bedacht voor ons kunstwerk.
Er stond een mooi groen huisje
bij de Boshut (de schrijvershut,
mede gemaakt door een
andere kunstkameraad van
de kunstenares Anne die daar
eerst werkte zei Claudette). Dit
staat op de achtergrond van de
foto. We hebben samen voor
de voorstelling iets speciaals in
het bos gemaakt wat gaat leven
en dat gebeurt in het museum
waar de foto straks hangt ook.

Midsummermadness, photo 75x100 cm
Kunstwerk van Claudette & Elias
(Kunstkameraad)

CAST & CREW
Het maakproces in co-creatie met de diverse kunstenaars maakt
de voorstelling tot een unieke beleving met gedichten, muziek
en beeldende kunst.

Claudette
van de Rakt

Bas
de Leijer

"Ik was in AnnAtopiA gekomen om mijn
boek 'OMG it’s me' af te maken, maar
binnen no time wist ik wat er nog moest
worden toegevoegd en ben ik vooral
nieuw werk gaan maken. Het stroomt hier
enorm, ik krijg idee na idee, het lijkt wel
alsof ik op de hielen wordt gezeten door
Sonja om te creëren, iedere dag maak
ik wat ik moet maken. En nu lever ik een
bijdrage aan Midsummer Madness waarbij
ik de rol van koningin Titania zal gaan
spelen."

"Als ik een film maak over de plek AnnAtopiA
dan nestel ik me in op de plek, liefst een
hele middag of een dag of twee, en dan
komen de beelden vanzelf. Het werkproces
is hier heel anders dan op andere plekken.
De Boshut en het omliggende bos geven
me instant rust en inspiratie."

Claudette (1969) studeerde af aan AKV St Joost (Breda) in
1993 en is sindsdien werkzaam als fotograaf, autonoom
kunstenaar en docent. Ze combineert een praktijk
van opdrachtfotografie met autonoom werk, waarbij
fotografie vaak overlapt met muziek, tekst, film en
community-gebaseerde projecten. Ze woont en werkt in
Nederland en België. Transformatieprocessen, identiteit
en levensloop staan centraal in haar boeken I am a girl
(2012) en OMG it's me (verwacht november 2019) en
het project Eeuwige jeugd (2015), waarvoor ze een fotoinstallatie/theaterproductie over oudere vrouwen i.s.m.
met verschillende componisten en muzikanten maakte.
Claudette leerde kunstenares Anne Pillen kennen via het
project Kunstkameraden en kwam zo vanzelfsprekend
ook bij AnnAtopiA terecht.

Bas (1980) is filmmaker en filmvertoner, opgeleid aan
de Academie Sint Joost in Breda. Bas heeft Brabantse
roots maar woont en werkt sinds 2007 in Rotterdam.
Hij initieert eigen filmprojecten op gebieden waar zijn
interesse ligt en maakt promo- en documentairefilms
in opdracht van niet-commerciële organisaties. In 2011
heeft hij CineNoord opgericht waarmee hij sindsdien
wekelijks een thematische filmavond organiseert op
locatie in Rotterdam-Noord. CineNoord is inmiddels een
gevestigde culturele instelling in Rotterdam die door
het aanbod van een afwisselend en onderscheidend
programma een grote en diverse groep mensen weet te
bereiken.
Bas kwam in contact met AnnAtopiA door Anne, die
hem in 2013 benaderde om samen een filminstallatie
te maken voor een bijzondere nieuwe publieke ruimte
in Chaam. Uit deze samenwerking is 'De pauw en de
pelikaan' voortgekomen, die vijf zomers te zien was voor
publiek. Later maakte Bas een korte film over de Boshut
en momenteel wordt een promo afgerond voor het
werven van kunstenaars voor de Artist In Residence van
AnnAtopiA. Voor de voorstelling filmde Bas Titania en de
ezel. Deze film werd gebruikt voor de Augumented Reality
beleving bij de schrijvershut.

Pixie NL & Pixie ENG

Annemieke
Pennings

Irene
Sturm

"We hebben in de jaren een leuk clubje
gepassioneerde acteurs bij elkaar
gekregen. Het is iedere keer weer een
feest om samen met elkaar een verhaal
of een gedachte vorm te geven. We
begeven ons al snel in de creatieve
uithoeken van ons brein en zoeken daar
samen naar een rode draad die we naar
het publiek kunnen uitspelen. Ook deze
keer is het ons weer gelukt om een stuk
neer te zetten waar we Anne’s gedachten
goed combineren met het verhaal van 'A
Midsummer Night's Dream'. Heerlijk om in
mijn rol als Pixie te mogen kruipen."

"De verbindingen tussen mensen en
plekken vind ik interessant, de magie
die dan kan ontstaan. Maar ook hoe we
elkaar kunnen raken en inspireren mèt en
zonder woorden. Naast mijn rol als Pixie
vind ik het vooral bijzonder om bij het hele
proces betrokken te zijn. Van samen gaan
zitten voor de eerste brainstormsessie
tot aan het schrijven van teksten en het
maken van de glossy."

Annemieke (1980) is geboren in Raamsdonk en woont
al enkele jaren in Loon op Zand. Ze is werkzaam in het
basisonderwijs en leerde Marieke kennen als collega.
Vanaf de eerste dag hebben ze een klik en delen zij hun
passie voor toneel.
Zo ook voor het verhaal van Anne Pillen, waar Marieke al
enige tijd mee bezig was. Ze zocht acteurs die mee wilde
werken aan het denkproces en het uitspelen hiervan.
Annemieke wilde haar vriendin ondersteunen in de
uitvoering van Midsummer Madness en zo kwam zij op
een zomeravond terecht bij AnnAtopiA. Dit was voor
haar een unieke plek vol mysterie.
Annemieke begon met toneelspelen bij een
theatergezelschap in Oosterhout. De passie voor
het schrijven van toneelstukken begon toen zij een
eindmusical voor groep 8 schreef. Samen met Marieke
en Marnix heeft ze al meerdere keren mee gedaan aan
theaterproducties. Soms alleen als acteur, maar vaak
ook meegenomen in het proces vooraf.

Irene (1975) woont in Breda en heeft onlangs haar
studie English Advanced aan de Tilburg University
afgerond. Marieke vertelde aan Irene het bijzondere
verhaal van Anne Pillen en de plek AnnAtopiA. Ook
deelde ze haar ideeën om een stuk te creëren op basis
van Shakespeares 'A Midsummer Night's Dream'.
Geïnspireerd door het indrukwekkende verhaal van
Anne sprak dit Irene gelijk aan en ook haar passie voor
de Engelse taal kwam van pas bij haar rol als Engelse
Pixie in Midsummer Madness.
Irene kwam voor het eerst in aanraking met theater
in 2017, toen Marnix haar vroeg mee te werken aan
een locatie theaterproductie, de fun run Warande by
Night. Inmiddels heeft ze met veel plezier aan meerdere
co-creatie theater producties van Marnix en Marieke
mogen meewerken. Met een fijne groep mensen zorgt
hun creatieve samenwerking steeds weer voor een uniek
eindresultaat.

Michiel Couperus
Michiel (1981) is een groot denker die
verzonken is in gedachten. Theater en
schrijven zijn bittere noodzaak om niet
te blijven dralen in de serieuze zaak, dat
het leven heet. Zijn banale observaties
blijven hangen in zijn hoofd, maar theater
en schrijven zorgen voor pretentieuze
wirwar van nieuwe werkelijkheden.
De interventie van Marnix en Marieke
om mee te werken aan Midsummer
Madness, heeft hem los gewrongen uit
zijn creatieve passiviteit. Een rol die zij al
vaker hebben gespeeld. Het samen vanuit
een plek en een thema tot een beleving te
komen, ziet hij als een ultieme symbiose.

"Een plek heeft vaak al
een verhaal, een emotie en
een beleving. De Genius
Loci. Maar die Genius Loci
is voor iedere persoon weer
anders. Om vervolgens nog
een beleving hier aan toe te
voegen, is mijn uitdaging. Ik
vind het een voorrecht om
een klassiek verhaal in deze
bijzondere plek te mogen
laten versmelten."

De monoloog 'Vrij of niet vrij', dat is
de vraag, heeft hij geschreven vanuit het thema vrijheid. Geïnspireerd door het boek 'Dus ik ben' van Stine Jensen en
Rob Wijnberg en het verhaal 'A Midsummer Night's Dream'. Hiermee is de vrijheid in de hedendaagse zoektocht naar
eigenheid gecombineerd met liefdes perikelen die door magie worden verstoord. Kortom; welke hedendaagse magie is er
die voor ons de keuzes maakt? Of is het allemaal niet zo ingewikkeld?

Eefje Fleskens
"Ik speel de rol van de
veerkrachtige Helena uit 'A
Midsummer Night's Dream'
van Shakespeare. Ik vind
het mooi dat ik deel mag
uitmaken van dit team van
creatieve mensen op deze
unieke plek, de plek van
kunstenares Anne Pillen."

Eefje (1981) woont in Breda en werkt
in het onderwijs. Ze begeleidt onder
andere jongeren in het (v)mbo. Als
Nijmeegse student ontdekte ze door
een theatercursus dat improviseren,
transformeren en samen theater
maken niet zo eng was als gedacht en
zelfs verslavend leuk. Toen ze later
vanwege haar werk in Breda terecht
kwam heeft ze bij de Nieuwe Veste het
toneelspelen voortgezet. Daar ontmoette
zij Marnix en Michiel. Later speelde ze
met hen en andere spelers in een paar
theaterprojecten op locatie. Bij één van
deze projecten ontmoette ze Marieke en maakte ze kennis met het mooie proces dat co-creatie heet.

Romy van Dongen
Romy (1998) uit Sprang-Capelle
studeert scheikunde en schrijft sinds
haar elfde korte verhalen en poëzie. Ze
publiceerde haar werk onder andere
in Rewriting History, MEST magazine
en Deus Ex Machina. Ook was te zien
op TILT festival en het Das Magazin
festival. Het liefst combineert ze alpha
met bèta in haar werk, ondanks dat veel
mensen denken dat dit niet samengaat.
Later wordt ze dan ook het liefste
wetenschapsjournalist. In de toekomst
hoopt ze wetenschappelijke artikelen
over anionische polyurethaandispersies
te publiceren en boeken over bejaarden op bedevaart in Lourdes. Bij Romy
kun je van alles verwachten, ze is van vele markten thuis.

“Per toeval kwam ik
bij AnnAtopia en deze
bijzondere theaterproductie
terecht. Aangezien toeval
niet bestaat, besloot ik de
uitdaging om iets te doen
wat ik nog nooit gedaan had;
theater maken, met beide
handen aan te grijpen. Het
resultaat daarvan mag u
als bezoeker zelf valideren.
Ik laat u in mijn rol als
Hermia een stukje van mijn
poëtische gedachten zien.”

Geert-Jan Habraken
"Samen met Marieke
zingen geeft me veel plezier.
Het is heerlijk om dit
buiten te doen tijdens deze
bijzondere voorstelling."

Geert-Jan (1975) uit Waalwijk is een
zingende meesterschilder. Hij is een kei
in het toepassen en her-uitvinden van
diverse technieken. Het liefst combineert
hij het oude ambacht met nieuwe
techniek en technologie onder de naam
Tip-Art.

Hij schildert met zelfgemaakte verf en
maakt lichtobjecten van natuurlijke
materialen, zoals boomschors en
combineert dit vaak met 3d prints en/
of lasercuttings. Daarnaast geeft hij
tekenles aan het van Maerlantlyceum in
Eindhoven. Hij twijfelde altijd al of hij naar de kunstacademie of het conservatorium zou gaan, het werd uiteindelijk de
kunstacademie. In de voorstelling Midsummer Madness brengt hij het lied ‘Just Breathe’ ten gehore, samen met Marieke.

Tatiana Goijaerts
Tatiana (1988) is een echte Brabantse,
zowel geboren als getogen. Ze is
al van jongs af aan actief in het
theater. Vroeger bij verschillende
jeugdtheaterverenigingen, later volgde
zij meerdere theatercursussen bij de
Nieuwe Veste. Hier heeft zij Marnix leren
kennen en hij benaderde haar om deel
te nemen aan Midsummer Madness.
Tot op heden heeft Tatiana altijd als
speler deelgenomen aan verschillende
producties, nu werd het tijd om achter
de schermen te helpen. Ze helpt onder
andere mee bij het schrijven van de
teksten en het maken van de glossy.

"Het leuke aan theater
maken is dat je onbeperkt je
creativiteit kwijt kunt. Niets is
te gek en al helemaal niet in
deze productie! Je werkt met
gelijkgestemden die elkaar
prikkelen en uitdagen om
nog meer uit hun fantasie te
halen."

Peter Weterings
"Marieke en ik kennen elkaar
via de Bosbessenschool.
Een school waar natuur een
prominente rol speelt.
Ik bleek het losse eindje
in de voorstelling."

Foto: Kees van Nunen

Peter (1979) Maakt al sinds zijn zevende
jaar muziek, in het begin op toetsen,
later op gitaar in verschillende bands.
Inmiddels muziekleraar bij zijn eigen
muziekschool Muzieklab Drunen. In de
voorstelling begeleidt hij Marieke en
Geert-Jan op gitaar.

Martijn
t' Sas

Eric, Wilco
& Wil

"De boshut in de bossen van BaarleNassau vormt het decor van twee
bijzondere verhalen. De verhalen van
dichteres Sonja Prins, van kunstenares
Anne Pillen en de transformatie van de
plek naar het huidige AnnAtopiA. Juist
omdat deze plek zo bijzonder is vind ik het
erg leuk om aan deze productie mee te
werken."

Als man, zoon en vriendin van Anne waren Eric, Wilco
en Wil gewend als team op te trekken om zo Anne op
allerlei manieren te ondersteunen. Het is voor hen een
eer om dat nu weer te doen rond het locatietheater in de
geest van Anne én Sonja Prins.

In de loop der jaren is de voorkeur voor het zelf maken
van muziek deels verschoven naar het opnemen,
mixen en masteren van muziek. In die rol komt zijn
onderzoekende karakter, de toewijding en hang naar
perfectie sterk naar voren.
In de locatieproductie “Midsummer Madness” is
Martijn verantwoordelijk voor de geluidsopname en
nabewerking van de audiotour.
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Martijn t' Sas (1975) is muzikant, multimedia specialist,
audio engineer en ICT’er. Hij ontwikkelde al op zeer
jonge leeftijd een grote passie voor muziek en alles
wat met geluid te maken heeft. Als zoon van een
jazzmuzikant was hij als kleine jongen vaak aanwezig bij
optredens en studio opnamesessies en leerde zichzelf
zeer verdienstelijk piano spelen.

Lucht - Anne Pillen
lucht wil ik
een plek in mijn eigen bubbel
om op adem te komen
achter een zanddonk met kriebelige blaadjes
een hond als waker
ochtendlicht in trouwe ogen
een mooie tocht door het bos
leven als donderstenen
naar een ven in ochtenddauw

Foto: Lighthouse Studio

Anne Pillen (1963-2019) in haar AnnAtopiA.

"MIDSUMMER MADNESS" IS EEN VOORSTELLING GEMAAKT
IN CO-CREATIE MET DIVERSE ACTEURS, MUZIKANTEN EN
KUNSTENAARS. ZOWEL AMATEURS ALS PROFESSIONALS.
POWERED BY PRODUCTIEHUIS PURESTORIES.NL I.S.M. CURIEUS.

