Van: Noord Nederlands Toneel <info@nnt.nl>
Verzonden: vrijdag 15 oktober 2021 11:17
Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl>
Onderwerp: Uitnodiging / Invitation première Before/After - zaterdag 30 oktober

Beste relatie,
NITE en Stadsschouwburg Groningen nodigen je van harte uit voor de
première van:
/ NITE and Stadsschouwburg Groningen cordially invite you to the premiere of:

Before/After
door NITE = Noord Nederlands Toneel + Club Guy & Roni + Asko|Schönberg + Slagwerk Den Haag

zaterdag 30 oktober
20:15 uur
Stadsschouwburg, Groningen

Ben je erbij? Bestel nu jouw vrijkaart via NITE.NL/premiere met
actiecode: JHN46SL
/ Will you attend? Order your freeticket via NITE.NL/premiere with the promo
code: JHN46SL

BEFORE/AFTER
Brushing your teeth, getting rid of a gray hair, reading a book, showering,
putting on makeup, changing a lightbulb, smoking, filing your nails, looking in
the mirror, masturbating, taking your medication, having a phone conversation,
humming a song...
“We are accustomed to films and theater productions being about something
epic and huge. But our daily life is mostly about small things from your small
life. And hiding right behind these small things is what makes us profoundly
human.” - Guy Weizman (artistic director)
In BEFORE/AFTER the universe of small, recognizable stories of the play
by Roland Schimmelpfennig come to life, with a cast of 37 actors, dancers,
musicians, and cinematographers.

BEFORE/AFTER
Tandenpoetsen, een grijze haar verwijderen, een boek lezen, douchen, jezelf
opmaken, een lamp vervangen, roken, nagels vijlen, in de spiegel kijken,
masturberen, je medicijnen nemen, een telefoongesprek voeren, een liedje
neuriën…
“We zijn er heel erg aan gewend dat films of theatervoorstellingen over iets
episch en groots moeten gaan. Maar ons dagelijkse leven gaat meestal meer
over de kleine dingen van je kleine leven. En juist daar schuilt het
diepmenselijke in.” – Guy Weizman (artistiek directeur)
In BEFORE/AFTER komt het universum van kleine, herkenbare verhalen uit

het stuk van Roland Schimmelpfennig tot leven, door een cast van 37 acteurs,
dansers, muzikanten en cinematografen.

Kaarten worden vergeven op volgorde van binnenkomst. 20 oktober sluit de inschrijving. Je ontvangt je kaarten als eticket per mail. / Tickets are sent forth in order of entry. Make your reservation before October 20. You receive your
tickets via e-mail.

Je ontvangt deze mail als relatie van NITE en/of de Stadsschouwburg Groningen. Hier kun je je afmelden voor
onze uitnodigingen.
Heb je vragen of opmerkingen? Ons mailadres is:
info@nnt.nl

