
 

Persuitnodiging, 14 oktober 2019      

 
4 Nederlandse premières tijdens What You See Festival 2019  

Van 22 t/m 24 november vindt het internationale en multidisciplinaire What You See Festival plaats.. 
Net als vorig jaar haalt het festival een aantal bijzondere voorstellingen naar Utrecht die nog niet 
eerder in Nederland te zien waren. Naast films, performances, installaties, een symposium en meer 
beleef je tijdens deze editie exclusieve premières van Silvia Gribaudi (IT), Lanre Malaolu (UK), Carlos 
Pons Guerra (UK) en Poliana Lima (BR). 

 
GRACES - Silvia Gribaudi Foto: Giovanni Chiarot 

Première-programma 
Met de choreografen en artiesten uit het programma neemt What You See Festival de - vaak 
ongeschreven - normen en regels rondom gender en identiteit onder de loep. De officiële opening op 
vrijdag 22 november bestaat uit de Nederlandse premières van Graces van Silvia Gribaudi (IT) en 
Elephant in the Room (+12) van Lanre Malaolu (UK) in Theater Kikker. De Italiaanse Silvia Gribaudi 
giet met gulle humor en radicale empathie de imperfecties van de mens in een kunstvorm voorbij 
clichés en uiterlijk vertoon. Geïnspireerd op het beeld The Three Graces (Antonio Canova 1812-1817), 
gaat ze samen met drie mannelijke performers op zoek naar een nieuwe invulling van het woord 
‘grace’.  

“Silvia is de Italiaanse profeet van het vrije lichaam. Geen tuimelend, gymnastisch lichaam, dat 
overeenkomt met kracht en spieren maar een echt vrij lichaam dat zichzelf heeft bevrijd van de 

verplichtingen waar zoveel culturen het toe heeft gedwongen.” Quantescene! 

Elephant in the Room is een korte solo van prijswinnend regisseur, choreograaf en performance 
artist Lanre Malaolu (UK). Hij verkent met fysiek theater, hiphop en spoken word de relatie tussen 
mentale problemen en de destructieve kracht van mannelijkheid.  

“De olifant wordt nooit genoemd maar – op een prachtige manier – verbeeld.”  
★★★★ The Stage 



Op zaterdag 23 november is de Nederlandse première van de poëtische dansvoorstelling Aquí, 
Siempre van de Braziliaanse Poliana Lima te zien. In het stuk overdenkt de maker met vier 
vrouwelijke dansers van verschillende leeftijden het onverbiddelijke verglijden van de tijd. De 
première kan gecombineerd worden met het werk-in-wording In First Person van Daniel Mariblanca. 
Mariblanca maakte, tijdens de eerste editie van What You See, grote indruk met de solo 71BODIES 
1DANCE. In In First Person zet hij de transitie van de 54-jarige botenbouwer Tonje Havtad centraal.  

Speciaal voor de Stadsschouwburg Utrecht ontwikkelde What You See het one-night-only 
programma GENDER ECLECTIC op zondag 24 november. De unieke avond, gepresenteerd door tv- en 
radiomaker Andrea van Pol, bestaat onder andere uit Introdans’ Circular van choreograaf Adriaan 
Luteijn, de Nederlandse Ballroom pioniers House of Vineyard én de Nederlandse première van het 
intense dansduet Ruffle van de Britse topchoreograaf Carlos Pons Guerra. In het stuk, ontwikkeld 
voor het toonaangevende dansgezelschap Rambert in Londen, neemt Guerra, op intieme wijze, de 
emotionele agressie in een mannenrelatie onder de loep.  

“Buitengewoon krachtig…”. Dance Europe 

 
        Ruffle - Carlos Pons Guerra foto: Benedict Johnson 

NL, Premières 
Elephant in the Room - Lanre Malaolu (UK)  vr 22 nov, 19:30/21:30  Theater Kikker  
Graces - Sylvia Gribaudi (IT)    vr 22 nov, 20:00  Theater Kikker 
Aqui, Siempre - Poliana Lima (BR)  za 23 nov 20:00  Theater Kikker 
Ruffle - Carlos Pons Guerra (UK)*  zo 24 nov, 20:00 Stadsschouwburg Utrecht 

*onderdeel van GENDER ECLECTIC 

What else?  
Naast de premières in Theater Kikker en de Stadsschouwburg Utrecht presenteert What You See 
Festival een divers programma op verschillende locaties in Utrecht. Met bijdrages van Marvel Harris, 
Meredith Greer, Ira Kip, Simon(e) van Saarloos, Rahel Crawford Barra, Donna Chittick, Dungeons and 
Drag Queens, Nikita Maheshwary (IN/NL) en heel veel meer.  
 
Bekijk het hele programma op whatyouseefestival.nl 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

What You See Festival 2019 wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Utrecht, VSBfonds Fonds21, Fonds 
Podiumkunsten, Prins Bernhard Cultuurfonds, K.F. Hein Fonds, Fentener van Vlissingen, BNG Cultuurfonds. In co-productie 
met Theater Kikker i.s.m. de Stadsschouwburg Utrecht, Het Huis Utrecht, 't Hoogt on Tour, EKKO.  

 

______________________________________________________________________________________________  
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
Voor meer informatie over What You See Festival, beeldmateriaal, interviews met de makers en / of perskaarten 
neem contact op met Lody Meijer via publiciteit@whatyouseefestival.nl 


