“Herkenbaar, hartverscheurend
en soms keihard lachen”

“Ik ben op reis, op zoek naar mezelf in die ander, en kom thuis met
een koffer vol pieken en dalen. Onderweg ontmoet ik zes moedige
mensen die hun vuile was buiten durven te hangen. Zodat de wind hun
verhalen kan verspreiden. Verhalen over leven met een duiveltje op je
schouder, de wereld willen redden, je nergens thuis voelen of het niet
meer zien zitten, maar toch doorgaan… Ik vind mezelf
terug met de vraag: waarom gaan zij over die grens, en ik nèt niet?”
In Vind je het gek! laten actrice/zangeres Nynka Delcour, pianist Rob Stoop en fotograaf Sanne
Willemsen zich inspireren door zes verhaalbrengers met een psychische aandoening.
Op zoek naar zichzelf in deze verhalen, onderzoeken en verleggen ze de fragiele scheidslijn
tussen “normaal en gek”.
Vind je het gek! is een muzikale, theatrale en visuele reis. Uniek, levensecht materiaal en nieuwe
Nederlandse liederen slingeren de spelers en het publiek alle kanten op. Toeschouwers worden
meegenomen en uitgedaagd om te voelen waar hun eigen grens ligt.
Een pleidooi voor openheid over psychische kwetsbaarheid. Interessant voor iedereen die
direct of indirect met geestelijke gezondheidszorg te maken heeft of hier nieuwsgierig naar is.
Zeer geschikt als startpunt voor ontmoeting en dialoog.
Vind je het gek! is geschikt voor kleine zalen en duurt ongeveer 60 minuten.
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Met dank aan:

Irene, Lyka, Michiel, Miranda,
Remco, Saskia en Silvia

verkoop: Jolanda Seinen - tel: 0643142760 - email: jolanda@krachtvanbeleving.nl
Meer informatie: www.krachtvanbeleving.nl / www.nynkadelcour.nl
De voorstelling kwam mede tot stand dankzij steun van Samen Sterk Zonder Stigma

