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FEESTJE!? - Een bijzonder theaterstuk opgevoerd in Assen en Groningen 

 

Theater is niet alleen de taal van het woord maar ook de taal 

van het lichaam 
 

FEESTJE!? Met deze uitdagende titel lokt stichting FlauweCult theaterbezoekers naar 

een bijzondere voorstelling. Een feest van taal, muziek, beeld en beweging.  

 

Centraal staat een groep twintigers die zich in 1991 uitleven op een illegale houseparty. Uit je 

dak gaan met drank, drugs, seks en snelle auto's, opscheppen over je zakelijk succes of 

intellectuele kwaliteiten, maar ondertussen ten prooi vallen aan twijfels en ultieme 

eenzaamheid. Uitbundigheid, tragiek en humor komen voorbij op het ritme van de DJ.  

 

FEESTJE!? is de afstudeervoorstelling van Hartzema die de opleiding Regisseur 

Amateurtheater volgt bij BIJVRIJDAG in Groningen. Met een grote groep acteurs, dansers en 

een echte DJ maakt ze er een totaalbeleving van. "Ik ben geïnspireerd door het werk van het 

NNT en Guy & Roni. Theater is namelijk niet alleen de taal van het woord maar ook die van 

het lichaam. Met deze voorstellingen laten we zien dat dit ook in het amateurtheater mogelijk 

is."   

 

FEESTJE!? is gebaseerd op "De jaren Twintig" van de bekende schrijver Don Duijns. 

 

Uitvoeringen: 

- zaterdag 23 november, aanvang 20:00 uur, Podium Zuidhaeghe, Assen 

- woensdag 27 november, aanvang 20:15 uur, De Aa Theater, Groningen 

- vrijdag 29 november, aanvang 20:15 uur, BIJVRIJDAG Theater (voorheen Prinsentheater), 

Groningen 

- zaterdag 30 november, aanvang 20:15 uur, BIJVRIJDAG Theater (voorheen 

Prinsentheater), Groningen 

 

MEER INFO EN TICKETS BESTELLEN: FEEST–JE.NL 

 

Productie: stichting Flauwecult. Met steun van: Prins Bernhard Cultuurfonds, Kunstraad 

Groningen, Commissie van Spijsuitdeling  
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NOOT VOOR DE REDACTIE, NIET VOOR PUBLICATIE:  

 

Voor meer informatie of het aanvragen van een pers-toegangsbewijs kunt u contact opnemen 

met Sandra Hartzema, regisseur, telefoon 0610 674827, email info@feest–je.nl, of met Kars 

Jol, PR-medewerker, telefoon 0610 882022.  

  

Beeldmateriaal bij dit bericht kunt u downloaden op https://feest–je.nl/press 


