PERSBERICHT 19 maart 2019

FESTIVAL TWEETAKT IN UTRECHT BIJNA VAN START!

Festival Tweetakt in Utrecht is een kunstenfestival voor iedereen! Met theater- en dansvoorstellingen,
muziekoptredens, beeldende kunst, interactieve installaties en meer. Geschikt voor alle leeftijden, van
kleuters en jongeren tot opa’s en oma’s. Festival Tweetakt 2019 start 29 maart en vindt plaats op drie
plekken: op de Neude, in de Utrechtse theaters en op Fort Ruigenhoek in Groenekan.
Festival Tweetakt op de Neude - vrijdag 29 maart t/m zondag 14 april
Op de Neude, middenin de Utrechtse binnenstad, vind je het feestelijke Festivalplein van Tweetakt.
Ruim twee weken lang kun je daar naar theater- en dansvoorstellingen in het Minitheater en de
Trekkerschuur, naar concerten van onder meer Roxeanne Hazes, MEROL, Amber Arcades, Toontje
Lager, Roos Rebergen en veel meer in de Podiumkas. Op het terras en in onze Restaurantkas ben je
de hele dag door welkom voor lunch of diner, voor koffie of een borrel. En op vrijdag- en
zaterdagavond verandert het café-restaurant in een kleine club met feestjes als 90’s NOW, PANN en
Domstad Italo Squad!
Festival Tweetakt in de Utrechtse theaters - vrijdag 29 maart t/m zondag 14 april
In de Stadsschouwburg Utrecht (co-producent Tweetakt), Theater Kikker, het Akademietheater, Het
Huis Utrecht, De Paardenkathedraal en Podium Hoge Woerd (in Leidsche Rijn) presenteert Tweetakt
een breed aanbod aan theater en dans. Met premières, eigen producties en bijzondere projecten, door
jonge makers en grote namen, nationaal én internationaal.
Enkele highlights uit het theater- en dansprogramma:
TO DA BONE (7+) van (LA)HORDE
7 april, 20:30 uur, Stadsschouwburg Utrecht
Een dansvoorstelling over jumpstyle, jeugdcultuur en
moderne vormen van online rebellie. TO DA BONE is
hardcore ‘ballet’ in trainingspak en op piepende
gympen. Ook (en misschien wel vooral) voor niet
ingewijden in de technoscene. Meer informatie >>
RUSHING FACES (12+) van DOX
30 maart 13:30 en 16:00 uur, 31 maart 13:30-16:00 uur,
6 april 13:30 en 16:00 uur, 7 april 15:00 en 17:30 uur,
startpunt Festivalplein de Neude
Wat is het toch druk, en wat gaat alles snel! Overal heeft iedereen haast. We rennen zo hard als we
kunnen van punt naar punt. Gelukkig is daar Rushing Faces. Een city tour die tot stilstaan maant.
Ingeplugd op je telefoon sluit je je af van de buitenwereld voor een trip van 45 minuten door het hart
van Utrecht. Een unieke meer-dan-één-locatie-voorstelling, met achttien performers uit het
talentontwikkelingsprogramma van DOX die onder artistieke leiding van performance-collectief
ROTOR de stad doorkruisen. Meer informatie >>
DETECTIVE LE SCHMOU (6+) van Kajetan Uranitsch / Festival Tweetakt
29 maart 16:30 uur, 30 maart 14:00 en 16:30 uur, 31 maart 13:00 en 16:00 uur, Trekkerschuur op
Festivalplein de Neude
Een misdaad op de Neude? Dat moet opgelost worden! Absurd meemaak-theater door één van de
charmantste makers van het moment, de Oostenrijker Kajetan Uranitsch. Detective Le Schmou is een

nieuwsgierig mannetje dat overal zijn neus insteekt en iedereen verdenkt. Bij al dat gespeur heeft hij
de hulp van het publiek nodig. Dus, ben je taai, moedig en durf je mee te doen? Help dan Detective Le
Schmou bij het vinden van de dader. Meer informatie >>
Park Katrol (6+) van KOPERGIETERY
31 maart, 7 en 14 april, Fort Ruigenhoek
Welkom in Park Katrol, een theatrale ‘zelfbouwinstallatie’
voor families. Met een gigantische katrol en een hoop
recyclemateriaal, strijken de makers van KOPERGIETERY
neer op het fort om samen met het publiek – jong èn oud –
een gloednieuw werk te creëren. Alles kan, alles mag! Leve
de (on)handige Harry’s! Park Katrol is een heus knutselpark
voor de prutser en kunstenaar in elk van ons. Meer
informatie>>
Tweetakt op Fort Ruigenhoek - 31 maart t/m 16 juni, op alle zon- en feestdagen
Op Fort Ruigenhoek in Groenekan is avontuurlijke beeldende kunst voor alle leeftijden te zien. In alle
hoeken en gaten van het groene fort staan grote sculpturen, interactieve installaties en videokunst,
gemaakt door zowel jonge als ervaren kunstenaars. Er is werk van onder meer David Claerbout, Johan
Rijpma, Mariska de Groot, TOCHKA, Catinka Kersten en Liesbeth Gritter.
Ook is er theater, dans en (nieuw dit jaar!) muziek. Op het forteiland mogen kinderen vrij spelen
tussen de kunstwerken in en om de bunkers. Racen in skelters, zwieren in de zweefmolen, stoeien in
de ballenbak: het kan allemaal. Er is ook een groot terras met eten en drinken.
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