Amsterdam, 28 juli 2014

Theatermaker Simon Allemeersch duikt met
Het Fioretti Project in de wereld van de
kinderpsychiatrie
Presentaties te zien in Ostade A'dam van 31-10 t/m 03-11-2014
Van vrijdag 31 oktober t/m maandag 3 november 2014 presenteert theatermaker Simon
Allemeersch zijn eerste ruwe versie van Het Fioretti Project in Ostade A'dam. Zes Vlaamse
theatermakers, onder leiding van Allemeersch, namen tijdelijk hun intrek in Fioretti, de
kinderafdeling van het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain in Gent. Samen met de kinderen
zijn ze op zoek gegaan naar antwoorden op vragen zoals: Wat is beschaving? Wat is wild?
Wanneer is een kind een wild kind? En moeten deze kinderen zich aanpassen? Het levert
een muzikaal en beeldend verhaal op dat ligt tussen de realiteit van een gesloten afdeling
kinderpsychiatrie en de fantasie van kinderen én kunstenaars.
Dat Allemeersch (1980) een geëngageerd theatermaker is bewees hij al eerder met zijn project
Rabot 4_358. Voor dit project vestigde hij twee jaar lang zijn persoonlijk atelier in een sociaal
woonblok in de Gentse wijk Rabot. In deze verpauperde wijk, die langzaam leegloopt omdat het op
de nominatie staat om gesloopt te worden, bouwde hij samen met de overgebleven bewoners aan
een verhaal van binnenuit over wonen, economie en armoede.
Idee: Simon Allemeersch/ makers: Simon Allemeersch, Barbara Claes, Stefanie Claes, Maarten de
Vrieze en Bart Capelle / musici: Jeroen van Herzeele, Giovanni Barcella.
Het Fioretti Project is een coproductie van Silence Fini, kunstencentrum De Werf in Brugge,
kunstenwerkplaats Scheld’apen in Antwerpen, De Vooruit in Gent en Feikes Huis in Amsterdam.
Kijk voor meer informatie op www.feikeshuis.nl of bestel alvast kaarten via www.ostadetheater.nl
–-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie of een aanvraag voor een interview kunt u contact opnemen met Jantien
Houweling, medewerker publiciteit voor Feikes Huis:
publiciteit@feikeshuis.nl of 0031 (0)20 470 32 40.
Bijgevoegd beeld is rechtenvrij te gebruiken.
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