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Choreograaf Marlien Seinstra vertaalde deze 
zoektocht samen met Marloes naar een intieme 
dansvoorstelling waarin live muziek, dans en tekst 
elkaar afwisselen.

Ieder van ons heeft op enig moment met 
afscheid nemen te maken. Rouw is een intens en 
wispelturig proces: ontkenning, pijn, verlangen 
en aanvaarding wisselen elkaar af. Als omstander 
ervaar je diepe machteloosheid en weet je vaak 
niet wat te zeggen of te doen. Onze natuurlijke 
reactie is pijn te vermijden, maar het gevoel 
aangaan is misschien wel lichter dan het gevecht 
ertegen. RAUW is als een spiegel, ze laat je 
nadenken, voelen, ervaren wat rouw doet, met 
jou en een ander.

Spelers:   Marloes Schreur, Malou Swart, 
Remi Adriaansz

Choreograaf:  Marlien Seinstra
Gitaar:  Stephan Mooibroek
Tekst:  Elmar Kuiper / Marloes Schreur
Licht en geluid:  Edwin Meester
Muziekmix:  Mathijs Smit
Kostuums:  Anne Iedema

Gelegenheid tot napraten met de spelers  
onder begeleiding van Marijke Roskam.

schreef Marloes (34) een jaar na de plotselinge dood van haar grote liefde Jocco. 
Gedreven door innerlijke urgentie durfde ze haar rouw gedurende die tijd recht  

in de ogen te kijken en onderzoekend te delen met haar omgeving.

“Wat ik in mijn hart bewaar raak ik nooit meer kwijt.
Mijn hart klopt na een jaar nog altijd, in het ritme van jouw liefde”

Speeldata 

Vrijdag 12 april  
aanvang 20.00 tot 21.30 uur

Zaterdag 13 april  
Aanvang 14.00 tot 15.30 uur

Zaterdag 13 april  
Aanvang 20.00 tot 21.30 uur

Zondag 14 april  
Aanvang 15.00 tot 16.30 uur

Locatie

Westerkerk (Theater Romein) 
Bagijnestraat 59, Leeuwarden 

Tickets € 15,- via www.dedansdivisie.nl  

 www.facebook.com/dansdivisie
 www.instagram.com/dedansdivisie
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