DIT IS EEN PERSBERICHT VAN
VERSTOPPERTJE SPELEN OP FILOSOFISCH NIVEAU

DE ONZICHTBARE MAN 4+

“Artemis steekt wederom op ongekende wijze zijn nek uit”
Twee artiesten, een theatertechnicus en een muzikant wachten
op het begin van hun voorstelling. Alles is er, maar waar blijft
toch het publiek? Al snel blijkt dat er meer dingen onzeker zijn.
Want, wie speelt er op die piano? Van wie is dat koffiebekertje
dat door de lucht zweeft? En welk spook gaat er daar met het
verlengsnoer vandoor? Zijn ze er zelf eigenlijk wel? En kun je dat
echt zien, of moet je dat maar geloven?
De onzichtbare man gaat over alles dat je niet ziet. En stiekem
ook over hoe fijn het is om niet gezien te worden.
Regie Jetse Batelaan Spel René van ‘t Hof, Marijn Brussaard, Nimuë Walraven Muziek Keimpe
de Jong ism Arend Niks Kostuums Liesbet Swings Decorontwerp Jetse Batelaan, Eva Koopmans
(assistentie) Lichtontwerp Bart van den Heuvel Tournee t/m 13 mei 2018
(voor de speellijst zie bijlage)

Als kind maakte Jetse Batelaan een tekening en plakte daar een wit vel papier overheen.
Tijdens zijn audities voor de Mimeschool liep hij het lokaal uit voor een act bij de tram - waar
niemand hem kon zien. Op het toneel zie je dat zijn acteurs zich niet manifesteren, ook zij
maken de indruk zich liever te verschuilen. Die dubbelheid, van jezelf laten zien en je willen
verstoppen tegelijkertijd, is Jetse’s meest geliefde thema. In De onzichtbare man werkt
hij dit gegeven uit voor de meest goedgelovige leeftijdsgroep: kleuters. Eerder maakte
Jetse de 4+voorstelling De man die alles weet, ook samen met René van ‘t Hof én muzikant
Keimpe de Jong. Het werd dé theaterhit van 2014, die ouders en hun piepjonge kroost liet
bulderen van het lachen. “Geniaal”, oordeelde de pers.
Theater Artemis is een jeugdtheatergezelschap uit Den Bosch. Onze voorstellingen zijn
avonturen die we maken in samenspel met ons publiek. Wij maken theater dat zich niet
aan zijn eigen regels houdt en zetten met veel plezier de wereld op zijn kop.

++ NOOT VOOR DE REDACTIE ++
Voor meer informatie, repetitiebezoek, perskaarten en interviewaanvragen neem contact op met Theater Artemis,
Faye Danaë Leijtens (ma/do/vr) faye@artemis.nl +31 (0)73 6123223 / 06-49891868 Foto’s (rechtenvrij) vind je op
https://artemis.nl/voorstellingen/de-onzichtbare-man-4/

DE ONZICHTBARE MAN IN DE PERS
Batelaan heeft zichzelf overtroffen. De filosofische grens tussen zichtbaarheid en onzichtbaarheid raakt prachtig aan de
emotionele grens tussen lachen en huilen. Theaterkrant*****
De fantasie moet aan het werk, en die hebben kinderen in overvloed (...) Een gewaagde kindervoorstelling met een
filosofisch randje, opgevrolijkt met uitgekiende visuele vondsten. Artemis steekt wederom op ongekende wijze zijn nek
uit. Brabants Dagblad
PUBLIEKSREACTIES
Natuurlijk doet iemand het licht aan als we onze handen omhoog doen of blazen. Dat is gewoon zo. De voeten zaten aan
een wit draadje die kon ik zien. Eigenlijk is dat allemaal gewoon. En vooral heel grappig. Je kon aan de kleren zien wie de
spookjes waren dus dat was echt niet eng. Maar de onzichtbare man, ja, die is echt onzichtbaar. Daar zijn geen trucjes voor
want die kun je dus niet zien. Hij bestaat gewoon. Fenna (5)
Vanaf 4 staat er maar tot 11 is ie ook geweldig. En eigenlijk tot 99. Gaat dat zien, overal in Nederland! Micha Wertheim
Het was in een woord geweldig! Wij hebben alle vier genoten. Onze oudste kon niet op haar stoel blijven zitten van
opwinding en de jongste, die niet zo’n stilzitter is, heeft de hele tijd, hard lachend, op haar stoel zitten wiebelen. Heerlijk
theater, geen dertien in een dozijn en zeer vermakelijk. Imke Geenen, Roos (6) en Saar (4)
Wat een ontzettend leuke voorstelling. Mijn moeder en ik hebben genoten! Heel verrassend en leuke interactie met het
‘onzichtbare’ publiek. Top! Hilde Muskens
PREMIÈRE 3 MAART 2018
TOURNEE
MAART 2018
ZA 17 15:00
ZO 18 15:00
ZA 24 15:30
ZO 25 14:30
WO 28 15:00
ZA 31 15:30

OOSTENDE DE GROTE POST
HAARLEM TONEELSCHUUR
TILBURG DE NWE VORST
MEPPEL SCHOUWBURG OGTEROP
TONGEREN DE VELINX
ZWOLLE SCHOUWBURG ODEON

APRIL 2018
ZO 01 15:00
MA 02 15:00
WO 04 15:00
ZA 07 15:30
ZO 08 15:00
ZA 14 16:00
ZO 15 14:30
ZA 21 15:00
ZO 22 14:30
WO 25 15:00
ZA 28 13:30
ZO 29 15:00

GENT KOPERGIETERY
BRUSSEL BRONKS
TURNHOUT DE WARANDE
UTRECHT TWEETAKT/STADSSCHOUWBURG
DEN HAAG HET NATIONALE THEATER
AMSTERDAM DE KRAKELING
AMSTERDAM DE KRAKELING
ANTWERPEN DE STUDIO
DELFT THEATER DE VESTE
LEUVEN 30CC/WAGENHUYS
ARNHEM STADSTHEATER ARNHEM
ROTTERDAM THEATER ROTTERDAM

MEI 2018
WO 02 14:30
TIEL THEATER AGNIETENHOF
DO 03 15:00
‘S-HERTOGENBOSCH VERKADEFABRIEK
VR 04 15:00
‘S-HERTOGENBOSCH VERKADEFABRIEK
ZA 05 15:00
HASSELT CCHA
ZO 06 14:00
AMSTERDAM THEATER DE MEERVAART
ZA 12 15:00
BREDA CHASSE THEATER
ZO 13 14:30
EINDHOVEN PARKTHEATER
Tijdens deze tournee spelen we ook nog 15 schoolvoorstellingen
VOOR KAARTEN KIJK OP
WWW.ARTEMIS.NL
Teasers:
https://vimeo.com/251832048
https://www.youtube.com/watch?v=m7J18UyNalk

