Premièrelijst Festival Tweetakt 2019
Premières
Le Petit Cirque door Laurent Bigot (première)
Zaterdag 30 maart 13:00 in het Minitheater op Festivalplein de Neude
Klankcircus met alledaagse prullaria, een lust voor oor én oog.
Rushing Faces door DOX (première)
Zaterdag 30 maart 13:30, startpunt op Festivalplein de Neude
Oorpluggen in en gaan! Sluit je af van de drukte en bekijk het stadsgewoel met andere ogen.
Detective Le Schmou door Kajetan Uranitsch (première)
Zaterdag 30 maart 16:30 in de 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.
#SCHIJN door HKU Theater / Sanne Vogel (première)
Zondag 31 maart 20:30 in het Akademietheater (HKU theater)
Een wervelende en schrijnende voorstelling over het leven online en het échte bestaan. #loveit.
Burning Butterfly door Annica Muller / Likeminds (première)
Woensdag 10 april 20:30 in Theater Kikker
Rauwe zoektocht naar identiteit en liefde in het nachtleven.
Identity n'a ngai door Jolie Ngemi (première)
Zondag 14 april 15:00 in Theater Kikker
Moderne dans over de onhoor- en onzichtbare elementen die onze identiteit bepalen.

Nederlandse premières
nesten door fABULEUS (NL première)
Zaterdag 30 maart 15:00 in de Stadsschouwburg Utrecht
Met een minimum aan middelen toveren drie spelers annex dansers een verrassend universum
tevoorschijn.
Studio Shehrazade door Kloppend Hert (NL première)
Zaterdag 30 maart 20:30 in Theater Kikker
Beeldende en poëtische voorstelling vol humor over dromen, verlangen, vrijheid en liefde.

Park Katrol door KOPERGIETERY (NL première)
Zondag 31 maart 11:00 op Fort Ruigenhoek
Voor iedereen die (on)handig is! Bouw mee aan een bezienswaardigheid.
CRIA door Alice Ripoll / Suave (NL première)
Donderdag 4 april 20:30 in Theater Kikker
Een Braziliaanse dans om het leven te vieren, afkomstig uit de krottenwijken van Rio de Janeiro.
Ein Stück Teilen door Kompanie Freispiel (NL première)
Zaterdag 6 april 14:30 in Theater Kikker
Drie vrienden delen alles met elkaar: van tandenborstel tot onderbroek. Ganz toll und überkomisch!
(…..) door Theater Artemis (NL première)
Zaterdag 6 april 16:00 in Theater Kikker
Een voorstelling die schijt heeft aan zijn eigen vage titel.
PASSING THE BECHDEL TEST door Jan Martens / GRIP / fABULEUS (NL première)
Zaterdag 6-april 21:15 in de Stadsschouwburg Utrecht
Intieme en indrukwekkende voorstelling door jongeren (v/x) die nog wel even nagloeit.
The Greatest Show on Earth door Louis Janssens & Timo Sterckx / d e t h e a t e r m a k e r (NL
première)
Maandag 8 april 19:00 in Theater Kikker
Jonge theatermakers schrijven geschiedenis met deze show (en dat is niet overdreven).
Laguna Beach door Frankie / CAMPO (NL première)
Donderdag 11 april 21:00 in Theater Kikker
Ruige poppenband van papier, plakband, ijzerdraad en verf breekt gegarandeerd de tent af.
BLACK OFF door Ntando Cele / Manaka Empowerment Productions (NL première)
Zaterdag 13 april 19:30 in Theater Kikker
Decolonising the mind! Stand-up-performance-comedy-rock-show met live band, over alledaags
racisme.
De Paplepel door De Familie Zandvliet (NL première)
Zondag 14 april 13:00 in het Maxitheater op Festivalplein de Neude
Muzikale familievoorstelling waarin een familie elkaar weet te vinden in muziek.
tu'tu door Theater Stap (NL première)
Zondag 14 april 16:00 in de Stadsschouwburg Utrecht
Remake van dartele kleutertheater-hit uit 2006 met een prentenboekachtig decor en soundscape om
van te smullen.

