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No human is an island 
Beste programmeur, programmamaker,

Met trots presenteren we je hierbij het nieuwe dans- en 
theateraanbod van onze makers van De Nieuwe Oost. 
Ook in seizoen 2022-2023 bieden we weer een breed en 
divers palet aan makers en producties. Een voorstel-
ling over (vergeten) vrouwelijk heldendom van Best of 
Fringe winnaar 2020 Merel Severs, een dansperformance 
over de liefde en Senegalese roots van onze nieuwste 
maker Alioune Diagne en het met vier sterren bekroon-
de Patroon van Ludwig Bindervoet dat in reprise gaat. 
Zomaar een greep uit ons aanbod, waarin reflectie op wat 
het betekent om in de huidige maatschappij mens te zijn, 
centraal staat. No human is an island.

Nieuwsgierig naar meer? Wij verwelkomen je graag in ons 
huistheater, Theater a/d Rijn in Arnhem, of elders om onze 
makers te ontmoeten en de voorstellingen te zien. Neem 
gerust contact met ons op als je meer wilt weten.

Hartelijke groet,

Eve Hopkins
Artistiek directeur De Nieuwe Oost & Theater a/d Rijn
eve@denieuweoost.nl

026 3511 9 11

mailto:eve%40denieuweoost.nl?subject=info%20theateraanbod%2022-23


Genre: fysiek theater
Duur: +/- 60 minuten
Première: 20 oktober 2022
Speelperiode: voorjaar 2023
The future is female | Zenuw van de tijd

Credits
Concept & tekst: Merel Severs | Performers: Merel Severs & Milou 
van Duijnhoven | Eindregie: Khadija El Kharraz Alami | Vechtcoach: 
Geoffrey Thompson | Artistieke begeleiding: Eve Hopkins | Licht
ontwerp: Rob Daanen | Productie: De Nieuwe Oost | Doelgroep: naast 
reguliere bezoeker bijzonder geschikt voor jongvolwassenen

Een fysieke theaterperformance die een ode brengt aan de kracht en 
kwetsbaarheid van (vergeten) vrouwelijk heldendom. 

Over de voorstelling
Vechtfilms met Jean Claude van Damme, Jackie Chan of Sylvester 
Stallone. Eenlingen die de wereld met spierkracht, strijdlust en klap-
pen een veiligere plek maakten. Wie wilde vroeger niet zo’n held zijn? 
Maar wat als je een meisje was? Dergelijke films zijn het toonbeeld 
van clichématige, stereotyperende genderrollen: avontuurlijke en 
sterke mannen naast sexy en ondersteunende vrouwen. Onze per-
ceptie van ‘De Held’ is aan vernieuwing toe. In Bygone Badass Broads 
- geïnspireerd op het gelijknamige boek van Mackenzi Lee over 52 
vergeten vrouwen die de wereld veranderden - stappen Merel en 
Milou de arena in. Met hun Martial Arts skills keren ze de beperkte 
beeldvorming binnenstebuiten en onderzoeken tegelijkertijd hun 
eigen verlangen om een held te zijn. Wat willen zij veranderen in de 
wereld van nu?

Deze voorstelling is ook te boeken in combinatie met een educatie

programma. Neem voor de mogelijkheden contact met ons op.

Over Merel
Theatermaker en performer Merel Severs (1991) studeerde in 2013 af 
als actrice aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Ze werk-
te met verschillende artiesten en gezelschappen en maakte in 2020 
haar debuut als maker met haar succesvolle solo Let me tell you 
something you already know. Merel kantelt het mainstream gender-
rollen narratief en zoekt in haar werk naar radicale schaamteloos-
heid en het vieren van kwetsbaarheid. Persoonlijk, confronterend en 
bloedeerlijk. Ontmoet Merel alvast hier.
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‘Severs is een begenadigd fysiek performer die gemakkelijk tussen 
slapstick en ernst switcht, waardoor ze zowel de pijnlijkheid als de 
absurditeit van de heersende rollenpatronen belicht.’

Theaterkrant over Let me tell you something you already know

Merel Severs
Bygone Badass Broads
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https://vimeo.com/595929194


Een persoonlijke danssolo over de liefde in al haar facetten. 

Over de voorstelling
Amour. Het mooiste woord dat er is. Alioune Diagne gaat steeds weer 
op zoek naar de liefde en blijft het ondervragen, door elkaar schud-
den en opnieuw onderzoeken. In de persoonlijke en intieme danssolo 
Amour Amour Amour maakt de Senegalese dansmaker de verschil-
lende facetten van de liefde invoelbaar. Liefde is een kracht die men-
sen verbindt en landen en culturen overstijgt. Met het vertellen van 
persoonlijke verhalen over zijn roots laat Alioune het verleden leven in 
de toekomst. Laat je onderdompelen in de liefde en reis met hem mee.

Amour Amour Amour is het vervolg op twee eerdere voorstellingen 
over dit onderwerp en de eerste voorstelling van de maker die te zien 
is in Nederland.

Over Alioune
Alioune Diagne is afkomstig uit Senegal en woont sinds vijf jaar in 
Nederland. Als maker toont hij vier gezichten; danser, choreograaf, 
beeldend kunstenaar en programmeur. Sinds 2021 is hij als maker 
aangesloten bij De Nieuwe Oost. De afgelopen tien jaar heeft Diagne 
een multidisciplinaire cultu rele broedplaats opgezet in Saint-Louis, 
waar hij jaarlijks het internationale festival Duo Solo Danse voor 
heden daagse dans organiseert. Daarnaast maakt hij met Compagnie 
Diagn’Art dansproducties die wereldwijd te zien zijn. Ontmoet Alioune 
hier alvast.
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Genre: dans
Duur: +/- 60 minuten
Première: 12 mei 2022
Speelperiode: voorjaar 2022 - december 2022
Onderdeel van Moving Futures Festival 2022 | Roots.

Credits
Concept and Choreografie: Alioune Diagne | Danser: Alioune Diagne 
| Compositie: Jorg Schellekens | Regie: Leo Spreksel | Dramaturgie: 
Javier López Piñón | Beeld: Edwin Smits | Productie: De Nieuwe Oost 
en Stichting Duo Solo Danse 

‘L’amour se trouve dans ton intérieur’ 
– Alioune Diagne

Alioune Diagne
Amour Amour Amour
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https://vimeo.com/672278372
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Een persoonlijke solo van Ludwig Bindervoet, geschreven door zijn 
vader Erik Bindervoet en geïnspireerd op Brief an den Vater (1924) 
van Franz Kafka, over de eeuwig rond   zwervende zoon op de vlucht 
voor de eeuwig afwezige vader. 

Over de voorstelling
Iedereen heeft een vader. En elke vader is een zoon. Patroon. Een 
patroon is even snel gelegd als doorbroken. Patroon. Mag ik een 
glaasje water? Patroon. Uitgangspunt is de verpletterende brief die 
Kafka schreef aan zijn verpletterende vader. Patroon. Tijd voor een 
antwoord. Tijd om de deuren van de winkel open te gooien! Patroon. 
Welkom in het familiebedrijf! Patroon. Laat me niet in de steek. 
Patroon. Shikisokusekū, kūsokuzeshiki! Patroon. O, je wilt antwoor-
den? Patroon. Vader geeft antwoord. Patroon. Zoon door de ogen van 
de vader in de ogen van de zoon. Patroon. Herhaler van zetten. Die 
daar. Dat daar. Patroon. Laat losbreken wat wil. Patroon.
In 2020 maakte Ludwig deze beeldende, fysieke en talige exploratie 
van het vader-zoonwezen. Toen was hij vooral zoon. Nu is hij net zelf 
vader geworden en proeft hij de woorden als nieuw. De voorstelling 
krijgt er een verdieping bij en na een (te) korte tour - voor een publiek 
van dertig mensen in verband met beperkte capaciteit - is het in 2023 
tijd om deze virtuoze performance in volle glorie te tonen.

Over Ludwig
Ludwig Bindervoet (1988) studeerde in 2012 af als acteur aan de 
Toneelacademie in Maastricht. Hij is lid van performancecollectief 
URLAND waarmee hij o.a. het succesvolle UR en De Internet Trilogie 
maakte. In het verleden speelde Ludwig in meerdere voorstellingen 
van Toneelgroep Oostpool (De Profundis, Allemaal Mensen, They 
are just kids, e.a.) en bij andere collectieven zoals Wunderbaum, De 
Warme Winkel en Nineties Productions.

Genre: theater
Duur: +/- 75 minuten
Speelperiode: 7 maart 2023 t/m 1 april 2023

Credits
Concept & spel: Ludwig Bindervoet | Tekst: Erik Bindervoet | Regie: 
Naomi Velissariou | Geluidsontwerp: Jimi Zoet | Lichtontwerp: Rob 
Daanen | Scenografie & Kostuum: Katrin Bombe | Decorbouw: Roy 
van der Horst | Publiciteitsbeeld: Lonneke van der Palen | Scène
fotografie: Julian Maiwald | Trailer: Silvian Ilgen | Productie: Een 
co-productie van De Nieuwe Oost & URLAND | Patroon is mogelijk 
gemaakt door Provincie Gelderland, Fonds21, Dioraphte
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https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/01/patroon-is-liefdevol-steekspel-tussen-zoons-en-hun-vaders-a4014301
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/jonge-theatermakers-verzetten-zich-in-patroon-tegen-de-dominantie-van-taal~b91e93fd/
https://www.theaterkrant.nl/recensie/patroon-2/de-nieuwe-oost-urland/


Genre: theaterinstallatie 
Duur: individuele ervaring, 10 minuten per bezoeker. 
Te boeken in blok van 60 minuten, maximaal 2x per dag. 
Speelperiode: seizoen 2022-2023  

Credits
Concept & spel: Wensley Piqué | Tekst: Wensley Piqué | Licht en 
geluid: Rob Daanen | Scenografie: Rob Daanen Campagnebeeld: 
Les Adu | Productie: De Nieuwe Oost | Mogelijk gemaakt door: Prins 
Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds en fonds ZOZ

Over de voorstelling
We zijn allemaal bevooroordeeld. Binnen anderhalve seconde vormen 
je hersenen een eerste indruk. De vraag is: wat doe jíj met die eerste 
indruk?

Performer en theatermaker Wensley Piqué ontwikkelde een theatrale 
installatie waarin een ontmoeting centraal staat. Hoe bekijken wij 
mensen? Hoe snel vormen wij een beeld van de ander? En mag dat 
beeld nog veranderen? Uitgaande van de psychologie van de eerste 
indruk gaat hij met publiek in gesprek. HUMANS is een intieme en 
persoonlijke een-op-een ontmoeting die je aan het denken zet.

Over Wensley
Wensley Piqué (1977) is performer, theatermaker, poppenspeler, 
choreo graaf en bewegingsdocent. Hij studeerde af als regie- en 
theater docent aan de Toneelacademie Maastricht. Ontmoet Wensley 
alvast hier.
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Wensley Piqué
Humans
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https://vimeo.com/654116461
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Over de voorstelling
SatisFactory is een voorstelling over het fenomeen van de Oddly 
Satisfying video. Filmpjes waarin fysieke objecten ‘voldoenend’ wor-
den gemanipuleerd; ze worden opgelost, gesmolten, glad gestreken en 
uit elkaar getrokken. Magnetisch zand dat precies doormidden wordt 
gesneden, badeendjes die door de industriële versnipperaar gaan 
en kaarsen die langzaam worden platgedrukt met een hydraulische 
pers. Het enige doel van deze spullen is om voor de voldoening van de 
mens vernietigd te worden. Zelfs gloednieuwe Iphones worden door 
een industriële shredder heen gehaald, om vervolgens nooit meer 
gebruikt te kunnen worden.

Over Booi
Booi Kluiving (1994) studeerde in juni 2018 af aan de Toneelschool in 
Arnhem en maakt theater over digitale cultuur en al haar sub culturen 
en niches. Vanuit zijn persoonlijke fascinatie onderzoekt hij de com-
municatie in deze werelden en de invloed hiervan op de populaire 
cultuur en vertaalt dit doordacht naar het theater. Ontmoet Booi 
alvast hier.

De verkoop van deze voorstelling gaat via Alles voor de Kunsten. 
Bekijk meer: allesvoordekunsten.nl/satisfactory.

Genre: theater
Duur: +/- 60 minuten
Première: februari 2023
Speelperiode: februari 2023 t/m april 2023

Credits
Concept & tekst: Booi Kluiving | Regie: Booi Kluiving | Vormgeving & 
publiciteitsbeeld: Kars van den Heuvel | Productie: Feikes Huis & De 
Nieuwe Oost | Mogelijk gemaakt door de nieuwe makersregeling van 
Fonds Podiumkunsten

Booi Kluiving
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https://vimeo.com/577165480
https://allesvoordekunsten.nl/satisfactory/
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makers uit verschillende disciplines zich ontwikkelen tot professionals 
met een duurzame, vaak zelfstandige beroepspraktijk. De Nieuwe 
Oost ziet een onontkoombare beweging bij een nieuwe generatie 
kunstenaars: vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid zet-
ten zij hun creatieve kracht in om actuele verhalen en vragen zicht-
baar te maken. In hun maakpraktijk zijn ze steeds vanzelfsprekender 
discipline-overstijgend, thematisch grensverleggend, gedreven tot 
samen werking en gericht op urgente onderwerpen. Deze generatie 
theatermakers, choreografen, schrijvers en muzikanten durft groot 
te dromen. Daarom bieden wij hen een ontwikkelplek om die dromen 
waar te maken. Waar mag worden geëxperimenteerd en ontmoetin-
gen plaatsvinden. Niet gedacht vanuit de afzonderlijke disciplines, 
maar vanuit de ambitie om te creëren, de drang om te vernieuwen en 
met artistieke kwaliteit impact te maken. 

De Nieuwe Oost staat middenin de samenleving. We presenteren en 
produceren: van festivals, voorstellingen en concerten, tot boeken, 
muziek en podcasts. Daarnaast geven we workshops in verzorgings-
huizen en op scholen, en organiseren we makersmeetings, open 
repetities en debatten. Vanuit de regionale worteling in drie steden 
 (theater & dans in Arnhem, literatuur in Nijmegen en pop in Deventer) 
en twee provincies (Gelderland en Overijssel) hebben we sinds 2017 
een unieke positie en kunnen we met een enorm netwerk en slag-
kracht doen waar we in  geloven: van betekenis zijn met kunst.

Bekijk ons hele aanbod op denieuweoost.nl/aanbod.

9

https://denieuweoost.nl/aanbod/


Educatie
Voor een aantal producties is het mogelijk een educatie-
programma op maat bij te boeken. Dat kan een voorstelling 
onder schooltijd zijn, een performance op locatie, een workshop, 
inleiding of nagesprek. We dagen deelnemers uit om zich van-
uit verschillende perspectieven in te leven in maatschappelijke 
thema tieken. Onze makers zorgen als peers voor een veilige 
sfeer voor inspiratie en verbinding met elkaar. Samen met jouw 
school of instelling creëren we projecten op maat. We denken 
dus graag met je mee!

Meer weten of boeken? 
Kijk op denieuweoost.nl/educatie of neem contact met ons op. 

We zijn aangesloten bij CJP

Contactgegevens
De Nieuwe Oost | theater & dans
Bezoekadres Theater a/d Rijn 
Ingang Bartok Park, Kortestraat 14 
6811 EN Arnhem 

denieuweoost.nl
eve@denieuweoost.nl
026 351 19 11

Volg ons ook op

Mede mogelijk gemaakt door
Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap
Gemeente Arnhem
Provincie Gelderland
Provincie Overijssel

Fotografie in deze brochure
Edwin Smits  Ted van Aanholt
Julian Maiwald  Barbara Kerkhof
Kars van den Heuvel Victor Wennekes
Les Adu Joppe Heiligers
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https://denieuweoost.nl/aanbod/educatie/
https://denieuweoost.nl
mailto:eve%40denieuweoost.nl?subject=info%20theateraanbod%2022-23
https://nl.linkedin.com/company/de-nieuwe-oost
https://nl-nl.facebook.com/denieuweoosttheaterendans/
https://www.instagram.com/denieuweoost/

