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20/07/2016 om 10:47 door Elien Van Wynsberghe

ANTWERPEN - Het werk van de Zweedse artieste Anna Nilsson was twee jaar geleden al te
bewonderen tijdens de Zomer van Antwerpen. Dit jaar staat ze opnieuw op de planken in
onze stad met een nieuw gezelschap, Petri Dish, en een nieuwe voorstelling, ‘Driften’.

Driften ging dinsdag in première in het bloedhete oude slachthuis. Een locatie die meteen tot de verbeelding
spreekt. Als toeschouwer maak je kennis met de alledaagse kamer van de oude Mr. Fisher. Wat er zich in die
kamer afspeelt is echter minder alledaags. Vier vrienden komen die avond op bezoek. In hun eenzaamheid
voelen ze zich verbonden met elkaar. Driften doet de toeschouwer re�ecteren over de door de samenleving
opgelegde sociale conventies en de manier waarop die het individu ten gronde brengen. Want zoeken we onder
onze maskers niet allemaal naar een verborgen identiteit?

Met stra�e, bewonderenswaardige acts die het midden houden tussen circus, moderne dans en theater maak je
kennis met vijf personages. Elk op hun manier geteisterd, besluiten ze om niet zomaar op te geven, maar samen
de strijd aan te gaan. De onderlinge verhoudingen worden op expressieve wijze in beeld gebracht. De vijf
wurmen zich in de meest spectaculaire houdingen, dansen de ziel uit hun lijf en worstelen zo letterlijk met hun
bestaan. Samen nemen ze het besluit nooit meer te doen alsof. Ze voeren hun laatste strijd: met elkaar, met de
natuur en met zichzelf. Niemand zal hen tegenhouden. Het einde is nabij en dat wordt uitbundig gevierd. Driften
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is een voorstelling die je moet gezien hebben, een voorstelling waarbij je ogen tekort komt. Vanaf de eerste
minuut grijpen de vijf artiesten je bij de keel, sleuren je mee in hun queeste en in hun ondergang. Petri Dish
brengt zo een voorstelling die ontegensprekelijk blijft nazinderen.

Driften speelt nog tot en met 6 augustus, telkens van dinsdag tot en met zaterdag. De voorstelling start telkens
om 20u en kost 6 euro. Alle info vind je terug op de website van de Zomer van Antwerpen:
www.zomervanantwerpen.be (http://www.zomervanantwerpen.be)

 

Welke job zoek je?  

Service Technieker Desinfectie en Sterilisatie apparatuur
Belimed

Management Assistent, Beheerder Social Media en Database
Cosmofarma

IT BUSINESS ANALYST INTERNATIONALE PROJECTEN
AT RECRUITMENT

Bioingenieur
Meat&More

Process Project Engineer
Ombrelo

Records and Information Management Medewerker
Ordina Belgium

Junior dossierbeheerder/accountant Turnhout
SBB Accountants & Adviseurs

Account Manager
Ombrelo
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In Juli, voordelen op onze CITROËN
stockwagens

Vertrekkensklaar

Campus Nieuw Zuid Antwerpen,
met Scheldezicht en privé-
badkamer.

Mijn kot is top

 Kies voor zekerheid en investeer
met 9 jaar "huurgarantie".

75% verkocht 
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