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Almere

STIL.het strand
een theatrale tour op het
Almeerderstrand

Boven het Almeerderstrand lichten
vanaf een zuil de letters STIL. op.
Vanuit hier word je meegenomen
naar een verborgen strandtent met
een bijzonder verhaal, naar bedjes
op het strand waar DUINers via de
koptelefoon vertellen over de
beruchte buurtapp, het wonen in
de duinen en het nieuwe begin
dat ze allemaal hebben gemaakt.
De route eindigt op een klein buurtfeestje dat elke dag in het teken
staat van een andere bewoner.
STIL. het strand is een theatrale route
op het Almeerderstrand. Je wandelt
over het zand en ontdekt verhalen
van bewoners van de wijk DUIN,
gelegen op schelpworp afstand.
Het strand en de wijk komen tot leven.
STIL.het strand is een productie
van Hoge Fronten / Lieke Benders.
De voorstelling maakt deel uit van
STIL.finale, het slotjaar van het vierjarige theaterproject STIL. Sinds 2017
doet het theatergezelschap onderzoek naar stilte en stilstand en creëert
het voorstellingen, performances en
installaties rondom dit thema.

Speeldata
vr 2 t/m zo 4 oktober 2020
vr & za 19.00 en 20.30 uur
zo 13.00 en 14.30 uur
Vertrekpunt: Almeerderstrand,
ingang ter hoogte van IJmeerdijk 2,
net iets voorbij Poortdok.
Duur van de voorstelling:
50 minuten
Uiteraard voldoet de voorstelling
aan alle actuele voorgeschreven
Corona-richtlijnen.

Tickets
Tickets zijn verkrijgbaar via
hogefronten.nl à € 6,50 p.p.
inclusief een hapje en een drankje.
Indien voorradig zijn, vanaf een
half uur voor aanvang van elke
voorstelling, ook tickets verkrijgbaar
aan de dagkassa op het
Almeerderstrand. Tickets aan de
dagkassa kosten € 7,50 p.p.
REGIE EN CONCEPT: LIEKE BENDERS
REGIE ASSISTENTIE EN TEKST: SASKIA DE HAAS
GELUIDSONTWERP: JOLLE ROELOFS
DRAMATURGIE: PETER ANTHONISSEN
ONTWERP: DE NIEUWE COLLECTIE / APPIE SMULDERS
TECHNIEK: MARQ CLAESSENS
MET SPECIALE DANK AAN EN MET MEDEWERKING
VAN: MENEER VAN DER HAM, DE BEWONERS VAN
DUIN EN VELE ANDEREN.

STIL.HET STRAND KOMT TOT STAND IN SAMENWERKING MET STRANDLAB ALMERE EN ALMERE 2.0. DAARNAAST WORDT DE
VOORSTELLING MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR FONDS PODIUMKUNSTEN, PROVINCIE LIMBURG, GEMEENTE MAASTRICHT,
BANKGIRO LOTERIJ FONDS, CULTURA NOVA, KLOOSTER WITTEM EN C-TAKT.

