Podium�Twee
Stichting Amonet organiseert een locatietheaterweekend, Podium Twee, van 10 t/m 12 augustus in Norg.
Een theaterweekend gebaseerd op theater, ontmoetingen, eten en samen zijn, vanuit het festivalterrein
van stichting Kunsterf Norg. Dit eerste theaterweekend van 10 t/m 12 augustus zal de pilot zijn voor
komende jaren. Noordenveld is een fantastische
wandel- en fiets gemeente, dit gecombineerd met
theater en een drie-gangen menu in het esdorpenlandschap, kan een heerlijke ervaring opleveren. Een
podium voor nieuwe jonge talentvolle ambitieuze
makers die een voorstelling op locatie maken. De
makers zijn afgestudeerd in een kunstrichting en zijn
gefocust op het brengen van een eigen boodschap.

Algemene�info
Voorstelling: € 10, =
Combinatie twee voorstellingen: € 15,=
Combinatie 2 voorstellingen en eten : € 30,=
(zaterdag en zondag)
Bij een combinatie van diner, altijd reserveren
vanwege beperkt aantal plaatsen
podiumtwee@gmail.com
Losse kaartverkoop op het festivalterrein, vanaf
12.00 uur: Brinkstraat 1, 9331JE Norg.
Bezoekers kunnen gratis parkeren achter het
Kunsterf Norg, aan de Hofstraat.
Meer info zie www.amonet.nl,
Facebookpagina Podium Twee.
Telefoon: 0616073347

EMDR; Theatergroep Vernaggolt
Steeds vaker wordt EMDR therapie ingezet voor de verwerking van traumatische ervaringen. Herprogrammering van de hersenen. Een schijnbare fysieke grip op angst. In EMDR gaan vier theatermakers op zoek naar
hun eigen angsten en nemen de toeschouwers mee in een geleidelijke blootstelling aan tot nu toe vermeden
herinneringen, gedachten en gevoelens. Een zoektocht naar wat angst doet met de mens vertaald in een
beeldende en muzikale montagevoorstelling op een prachtige locatie. Stap in de paradox van angst, de
maalstroom van onwerkelijkheid, en laat je verrassen door vier zeer verschillende makers.
Vrijdagavond 10 augustus 20.00 uur
Zaterdag 11 augustus 14.00 uur en 21.00 uur
Zondag 12 augustus 16.00 uur en 19.30 uur
30 min wandelen, 10 minuten fietsen vanaf festival terrein
Leaving�the�nest; Pim Kraan.
Een verhaal over de brug van kind zijn naar adolescentie, naar werkend volwassene. Een labyrint, een film in
combinatie met de bestaande (toegepaste)ruimte. De verantwoordelijkheid die bij het werkende leven horen
zijn een enorme drempel voor velen. Voornamelijk de millennials, gevormd door de huidige maatschappij
waarin alles mogelijk is. Mogelijkheden worden tot in het uiterste doorgevoerd waardoor de contradictie
tevoorschijn komt en niks meer mogelijk is. Je wordt het hele leven aan je handje mee gevoerd en begeleid in
alles wat je doet…en ineens sta je er alleen voor, niemand zegt wat je moet doen.
Vrijdagavond 10 augustus van 19.00 – 21.30 uur.
Zaterdag 11 en zondag 12 augustus van 13.00 – 17.00 uur en 19.00 – 21.30 uur
*Doorlopende voorstelling: elke 10 minuten kunnen 5 personen naar binnen.
18 min wandelen, 7 minuten fietsen vanaf festival terrein.
Tijden van de voorstellingen die zijn aangegeven, betekent tijd op de locatie aanwezig zijn.

