
ASIAN CELEBRATION - Don’t Hit Mama 

 
Asian Celebration is een dansperformance over familiebagage uit een koloniaal verleden. Met muziek, 

dans, fotografie en tekst tonen de zeven performers je een wereld van gedeelde verledens, verlangens 

en pijn. Grondstof voor deze performance komt uit het project Family Portraits. Familieverhalen in 

fotografie – van beeldend kunstenaar Michiel Voet, en vertelling – door Bart Deuss. Verhalen over drie 

verschillende generaties, die met elkaar en met Azië zijn verbonden. 

 

 ‘Voorbij de rethoriek en afgepaste, geblokkeerde identiteit is er in Asian Celebration ruimte gemaakt voor iets 

kwetsbaars, voor vragen, voor erkenning van wat gemengd is, zowel qua roots als qua visie en moraliteit. Zowel 

pijnlijke als krachtige associaties krijgen een plek en gaan een relatie aan, zonder dat iemand ervan staat te 

kijkenof een voorbehoud moet uitspreken.’ Theaterkrant.nl 

Speellijst  2021 

vr 15 jan Verkadefabriek, Den Bosch 

zo 17 jan Bijlmerpark Theater, Amsterdam 

di 19 jan Maaspodium, Rotterdam 

vr 29 jan Parktheater, Eindhoven 

concept en artistieke leiding Nita Liem en Bart Deuss | performers Nita Liem, Sonja Bloem, Rajiv Bhagwanbali, 

Delphine “Deydey” Nguyen, Bart Deuss, Gi Au-Yeung, Clinton Mansyur | dansconstructie Andrey “Drosha” Grekhov 

i.s.m. alle dansers | muziek DJ Lucas Benjamin | lichtontwerp Ingeborg Slaats | kostuums Iris van Wijhe | beeld & 

fotografie Family Portraits Michiel Voet | eindregie Gable Roelofsen, Romy Roelofsen | zakelijke leiding Marten 

Oosthoek | productie & techniek Art Support BV Theaterproductiebureau – Nienke Wulder & Diablo Mense 

| productieassistent Therese Sahlin | communicatie Lonneke van Eden | pers Giovanna Chen | campagne & grafisch ontwerp Het IJzeren 

Gordijn | fotografie Jean van Lingen | video Bowie Verschuuren | research Family Portraits Tessa Hope | videoreportages Annelotte 

Zwart coproducent Stichting Asian Persuasion | Lokaal-op-maat partners: Stichting Connecting the Culture, Stichting Sample Culture, 

Soul Cypher, Bureau Beschermjassen, Indisch Herinneringscentrum, Academie voor Theater en Dans Amsterdam – opleiding Docent 

Dans. Kijk voor actuele informatie op: www.donthitmama.nl 


