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Mocht u al op deze uitnodiging hebben gereageerd, kunt u deze als niet-

verzonden beschouwen. 

Backstage bij Vis à Vis MARE: De technische 

uitdagingen in een onderwater gelopen wereld 

 

Datum:      woensdag 5 juli 2017 

Locatie:     Almere 

Deelnemersbijdrage (excl. 21% BTW):  VPT-leden: € 25,-, niet-leden: € 50,-, Young Professionalleden 

     en studentleden: gratis 

De VPT organiseert bij Vis à Vis een rondleiding achter de schermen bij MARE. Het gezelschap is 

momenteel druk doende haar technische installaties onder het wateroppervlak te monteren en de 

duikers in te werken die dit straks onder water gaan bedienen. Maar ook daarboven zal de techniek 

verrassen met special effects, waterbeelden, live muziek en inventieve decorobjecten.  

Over de voorstelling 

Met de voorstelling MARE gunt Vis à Vis een blik op de toekomst, waarin de hele wereld onder water is 

komen te staan door toedoen van de mens. De klimaatoptimisten hebben ongelijk gekregen. De 

zeespiegel stijgt totdat de wereld blank staat van de Noord- tot de Zuidpool. In een waterbassin gevuld 

met meer dan 1 miljoen liter, barst de storm los en verdwijnt de skyline van de stad langzaam in het 

water. Het grootste struikelblok in tijden van nood is, zoals altijd, de mens zelf. De natuur heeft in deze 

verzonken wereld het laatste woord.  

MARE is geïnspireerd op de voorstelling DRIFT (Vis à Vis uit 1996). Meer actuele informatie over de 

voorstelling is te vinden op www.visavis.nl.  

Zie hier voor een impressie over het werk van Vis à Vis. 

Programma (onder voorbehoud) 

15.00 u  Aankomst Vis à Vis, ontvangst met koffie/thee 

15.30 u  Inleiding creatief proces, totstandkoming MARE 

  door Marinus Vroom (oprichter en acteur) 

15.50 u   Geluid 

  door Wybe Jongenelen (geluidstechnicus) 

16.10 u   Licht 

  door Idwinge Boetes (voorstellingsleider/lichttechnicus) 

16.30 u   Backstage rondleiding 

  door Arjan van Drunen (pyrotechnicus en kraandrijver), Eveline Didderen (decorploeg en 

  animator), Arnoud Kaldeway (technicus en reserveduiker) en Mariken de Bruijn  

  (decorploeg en duiker) 

17.30 u  Netwerkborrel 

http://www.facebook.com/VPT.Zichtlijnen
http://www.visavis.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCzVW6uApNnIb3MhQejuZoTw
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18.00 u  Einde programma 

20.30 u  Aanvang voorstelling voor hen die kaarten hebben besteld! 

Aanmelden 

U kunt zich aanmelden voor de rondleiding (zonder voorstelling!) door een mailtje te sturen aan 

secretariaat@vpt.nl.   

Dit is natuurlijk een uitgelezen moment om naar de voorstelling MARE te gaan (aanvang 20:30 uur). U 

kunt uw kaarten via de website van Vis à Vis met 20% korting van het reguliere tarief bestellen met 

actiecode: VPT (in te vullen in de laatste stap bij ‘afrekenen’). U betaalt dan € 26,- i.p.v. € 32,50. Wees op 

tijd want OP = OP! 

Als u ook wil dineren dan kunt u hier reserveren. 

Locatie 

Speellocatie Theatergezelschap Vis à Vis 

Muiderzandplaats 1, 1361 AK Almere 

Telefoon: 036-8200333 

Parkeren is gratis en kan direct naast de ingang van Vis à Vis.  

Contact en routeinformatie 

Praktische informatie 

http://www.facebook.com/VPT.Zichtlijnen
mailto:secretariaat@vpt.nl
http://www.visavis.nl/nl/tickets
http://www.visavis.nl/nl/diner
http://www.visavis.nl/nl/route
http://www.visavis.nl/nl/veelgestelde-vragen

