
Zaterdag 16 en zondag 17 juni, 20.30 uur
Veemvloer, Van Diemenstraat 410, Amsterdam
Reserveren via 075- 655 95 20 of 
info@vocaal-laboratorium.nl
Prijs: 12.50 euro, 10 euro met korting.

Vocaaltheater door het Nederlands Vocaal Laboratorium

Vocale waanzin en ongrijpbare schoonheid

Femmes Voix Corps



Zang/spel: Fanny Alofs, Gudrun 
Burghofer, Jennifer van der Hart, 
Bauwien van der Meer.
Improvisator: Niels Vermeulen.
Mise en scène: Bärbel Kühn
Lichtdesign: Jeroen Smit en  
Sicco Peterse 
Produktie: Mirjam Zweers
Artistieke leiding: Romain Bischoff
Zakelijke leiding: Marjanne Wilmink

DE VEEMVLOER, AMSTERDAM,
16 en 17 juni, 20.30 uur

De Veemvloer ligt op 12 minuten 
lopen van Centraal Station of 
is bereikbaar met bus 48, halte 
Barentzplein (ieder half uur 00.13 
en 00.43).

Meer info op: 
www.vocaal-laboratorium.nl

Het werkplaatstraject dat vooraf ging 
aan deze theatrale uitvoering werd 
mede mogelijk gemaakt door: Prins 
Bernard Fonds, Société Gavigniès, 
VSB Fonds. 
Het Nederlands Vocaal Laboratorium 
wordt structureel gesubsidieerd door 
het ministerie van OC en W.

Femmes Voix Corps -  Vrouwen Stemmen Lichamen  

“Wat ik te zeggen heb, staat werkelijk los van kunstenaar en kunst.  
Het is de vrouw die moet spreken… bij het ontdekken van mijzelf voel ik 
dat ik louter één van velen ben, een symbool.
Ik begin vrouwen van gisteren en van vandaag te begrijpen. De stilzwij-
gende vrouwen uit het verleden, zij die geen woorden ter beschikking 
hadden, en de vrouwen van vandaag, een en al actie, en nabootsingen 
van de man. En ik, daartussenin….”

Anaïs Nin 

Vier vrouwen gebruiken enkel en alleen hun stemmen en hun 
lichaam om over de schoonheid, de kwetsbaarheid en de 
kracht van het vrouwzijn te vertellen.
Met waanzinnige muziek van Georges Aperghis en Luciano 
Berio, mysterieuze klanken van Karin Rehnqvist, werken vol 
tederheid van Laszlo Kalmar en Manfred Trojahn – en eigen 
stemcreaties, verweven tot één vocaal- theatraal geheel.

“Het leven indrinken en tot op de bodem beleven – laat me alsjeblieft 
nooit ophouden met denken, en blind en bang gaan aanvaarden! Ik wil 
elke dag proeven – en nooit bang zijn pijn te voelen.”

Sylvia Plath


