PERSBERICHT, 31 januari 2013

AXÉ! – CLUBEVENT
Wonderbaarlijk dansavontuur waarin Don’t Hit Mama
samenwerkt met Teatro Munganga en ‘samenschoolt’
PREMIERE VRIJDAG 29 MAART 2013 | FRASCATI AMSTERDAM
TOURNEE 8 MAART – 30 JUNI 2013

Al lange tijd bestaat er contact tussen de artistieke leiders van Don’t Hit Mama en Teatro
Munganga. Beide groepen zijn er goed in om dat wat onzegbaar en onzichtbaar is, te tonen in dans en theater. In Axé! werken Carlos Lagoeiro (Munganga), Nita Liem en Bart Deuss
(DHM) voor het eerst samen. Inspiratiebron voor dit clubevent (een huwelijk tussen theater en
een zinderende dansclub) is de candomblé. Deze Braziliaanse religieuze traditie stamt uit de
tijd van de slavernij en is een mix van Afrikaanse geloofsbeleving en christelijke invloeden.
De rituelen uit deze traditie maken gebruik van percussie en dans om te bereiken wat ook in
een goede dansclub gebeurt: de bezoeker wordt geraakt door de muziek en komt in een flow
terecht: een ontspannen staat waarin alles vanzelf lijkt te gaan. De term axé, uit het
Braziliaanse Portugees, betekent letterlijk vitale, positieve energie, en daar draait het in dit
clubevent om. De makers gebruiken de aandacht voor de elementen, en de vele godenfiguren
uit de candomblé als vertrekpunt voor een theatrale club waarin de toeschouwer – van jong tot
oud! – speels wordt meegevoerd.
Nieuw aan het maakproces is de samenscholing. In dit traject traint het team van Don’t Hit
Mama talentvolle dansers, en laat het hen kennis maken met de Afro-Amerikaanse
dansprincipes die aan de wieg van werk en visie van Don’t Hit Mama staan. Deze dansers
treden op in Axé!, naast een kernteam van ervaren professionele dansers, en een per
speelplek geselecteerde ploeg amateurdansers.
Hieronder korte informatie over beide groepen, de speellijst en de credits. De makers nodigen
je van harte uit om dit clubevent te ondergaan en wensen je vast Axé!

Noot voor de redactie: voor perskaarten, interviews, foto’s neem contact op met Nienke
Wulder (Don’t Hit Mama) 020-4634449 | nienke@donthitmama.nl
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Over Don’t Hit Mama
Don’t Hit Mama is het dansgezelschap van theatermaker Nita Liem en schrijver en dramaturg
Bart Deuss. Ze halen inspiratie uit de club dans en Amerikaanse, Afrikaanse en Aziatische
danstradities. www.donthitmama.nl
Over Teatro Munganga
Teatro Munganga maakt educatieve theatervoorstellingen voor iedereen, waarin ze de magie
en het poëtische van het dagelijks leven naar voren brengen. Dit om respect voor de
fundamentele waarden van iedere individu te genereren. www.teatromunganga.nl
Speeldata AXÉ!
Vr 8-3
Ma 11-3
Zo 17-3
Vr 29-3
Za 30-3
Za 13-4
Do 9-5
Za 29-6
Zo 30-6

20u30
19u30
21u00
20u30
20u30
20u30
20u00
nnb
nnb

Korzo, Den Haag
Bijlmer Parktheater, Amsterdam
Theater de Veste, Delft
Frascati, Amsterdam – première
Frascati, Amsterdam
Schouwburg De Kring, Roosendaal
Stadsschouwburg Utrecht
Festival Mundial, Tilburg
Festival Mundial, Tilburg

070 3637540
020 3113930
015 2121312
020 6266866
020 6266866
0165 555555
030 2302023
013 5431335
013 5431335

Credits:
Makers: Nita Liem, Bart Deuss, Carlos Lagoeiro
Dansers kernteam: Sayonara Prika, Björn Tsie Chin Jong, André ‘Drosha’ Grekhov, Junadry
Leocaria
Samenscholing: dansers in training bij DHM
Extra’s: lokale danstalenten, wisselend per speelplek
Trainers: Honey Eavis, Clearence Koorndijk, Mano Amaro
Percussie: Julio Pimentel
Soundtrack: DJ Lovesupreme
Decor: Bartel Meyburg
Licht: Ingeborg Slaats
Kostuum: Shiri Esh’har
Geluid: Bart Vlot
PR advies: Bureau tamtam, Tamara Keasberry
Verkoop: Frontaal Theaterbureau www.frontaal.com
Volg de making of Axé! via www.axe-clubevent.nl

Don’t Hit Mama ontvangt structurele subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie en de Gemeente Amsterdam.
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