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In de voorstelling No Bodies gaan de dansers met live muzikanten de zoektocht aan 
naar wie zij willen, kunnen en mogen zijn. Alleen en samen. Op het toneel, maar juist 
ook in de echte wereld. Zonder fluwelen handschoenen zoeken wij de confrontatie 
op met het onbekende. Juist hetgeen dat normaal onzichtbaar en daarmee 
onbekend blijft, willen wij graag voelbaar maken. Dan krijgt alles vanzelf een kans op 
een nieuw gezicht.

De titel ‘No Bodies’ is een dubbele verwijzing naar de bovengenoemde zoektocht. 
We proberen het lichaam te deconstrueren tot een geen-lichaam. Tot een niemand. 
Een onherkenbaar lijf zonder identiteit. Bovendien is een ‘nobody’ iemand die buiten 
de samenleving valt. Die wordt weggestopt en die zich niet gezien of begrepen voelt. 
Deze twee elementen worden versterkt door het decor; een levensgrote doorzichtige 
muur van plexiglas die de performers scheidt met het publiek. Een visuele muur die 
metafoor staat voor de afstand die er toch zo vaak al is tussen mensen. Een muur die 
vóór de Corona crisis is bedacht, die alleen nog maar meer betekenis heeft gekregen 
door hoe de wereld veranderde.

No Bodies is een productie van ’21’ de Compagnie van Theaterwerkplaats Tiuri. Dit 
betekent dat deze authentieke club performers bestaat uit professionals met en 
zonder een (verstandelijke) beperking. Theaterwerkplaats Tiuri is in 2003 opgericht 
en heeft de basis gelegd voor professionele talentontwikkeling 
van bijzonder, maar vaak nog onzichtbaar talent. Met de 
Compagnie, die tevens is opgericht in 2021, slaat Tiuri haar 
vleugels uit en gaat op een veelbelovende reis. Een reis die 
veel verandering teweeg zal gaan brengen.

Cast
Margriet Jacobs, Rutger Messerschmidt (bekend van o.a. Drs. 
Down en Kerst bij Koosje), Timur Dam, Igor Memic, Sabine 
van Riel, Mischa Baartmans + 5 gastdansers

Creatives
Concept & Choreografie Jordy Dik
Muziek & Co-regie  Vincent Dankelman
Vormgeving  Lian Verhoeven
Lichtontwerp  Nader te bepalen

Productie
21 - De compagnie van Theaterwerkplaats Tiuri
i.s.m. Schouwburg De Kring - Roosendaal
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Meer informatie?
Stuur een berichtje naar 
communicatie@theatertiuri.nl


