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Theatergroep Strapatsen
speelt 'Grind' op Strijp-S
enin-de-Helmondse
Hartmann fabrieken.

door Daphne Broers
Met hun vorige' voorstelling 'Meel' trok het
Eindhovense
theatergezelschap
Strapatsen van de Genneper Hoe- ve via bakkerijen naar boerderijen.
In hun
nieuwste
locatiestuk
'Grind' is het de beurt aan oude·fabrieken. Vanavond en morgenavond strijken Isabel Pul~ens, René
Zeebregts en Mark van Seggelen
ciplinaire plek zijnThijsvan Ger_ neer.in het oude gloeilampenlabotonaellJerJabléMoiW1d.de fotografiE
ratorium op Strijp-S. In september
nemen ze hun intrek in de Harten vormgeving in handen van
. Raw Color.
mann fabrieken in Helmond.
Strapatsen kiest bewust voor locatietheater. "We vinden het mooi
~
Strapatsen-'Grind'vanavonden
morgenavond20.30 uur op Strijp-S
dat we op deze manier publiek bereiken dat normaal niet snel naar
bijYoungCreatives(gebóÜwSWA,
momenteelte bereikenvia ingang
theater zou gaan. Naar 'Meel' kwaKastanjelaan).Ook op 11 en 12-9
men bijvoorbeeld heel veel boeren
te zien in de HartmannFabrieken
kijken. Er gebeurt op locatie meer
.aan deKanáaldijkZ-Win Helmond.
dan in het theater. Daar gaan de .
demen dicht, er wordt een stuk gespeeld"en-däama is het voorbij:'"Oii!"'"
Sfrapatsen?????? ze voorstellingen zijn meer een
uitje", vertelt Isabel Pullens. Vanaf
het moment dat je het (bijzonder
vormgeg~ven) kaartje hebt gekocht, word je in de sfeer van
'Grind' getrokken. Compleet met
een wandeling door het voormalige Philipsgebouw, optredens van
een fanfare-orkestje en naborrels en catering in stijl.
..
Isabel Pullens, René Zeebregts en Mark van Seggelen (rechts) spelen in het.
In 'Grind' maken we kennis met fabrieksdrama 'Grind' op Strijp-S.
. Roos, Bertram én Jeffrey. Door te
trouwen met kinderen van de . machtsstrijd tussen de drie."
drie een baan naast en hoeven er
baas, zijn ze opgeklommen tot de Pullens: "En dan is er ook nog het dus niet van te leven. Maar erkentop van het bedrijf Sindsdien gaat probleem met ~werknemer Meulning willen we natuurlijk wel. We
het (vooral financieel) bergafkenhoL Nee, d~ar verklappen we . doen alles zelf met hulp vanvrien.
waarts met de fabriek. "Ze zijn de- verder niks over. "
den en familie>Van het opbouwen
ze bewuste avond bij elkaar om be- Strapatsen wil laagdrempelig theavan de tribune tot aan de ca~ering
,
ter maken: Ook mensen die niet toe."
langrijke beslissingen te nemen",
vertelt actem Mark van Seggelen, vaak naar een schouwburg gaan, Wat de Eindhovense groep extra
die ook de toneeltekst schreef ..
moet hêt aanspreken. De stijl is tra- bijzonder maakt, is da,t er een hele
"Maar beslissingen nemen vinden
gi-komisch en de teksten 'zijn vaak batterij aan jonge talenten heeft
ze moeilijk. Ze schuiven alles af
absmdistisch. Vàor 'Grind' krijgt meegewerkt aan het eindresultaat._
Op elkaar, op de arbeiders. Er ontde groep 'een heel klein beetje sub- Zo maakte de Eindhovensé ontsidie'. Pullens: "Wij hebben er alle- werper Thijs Bakker het decor en
staan intriges en een enorme
hnnft hii tit1n i."r mgtmggrHnllrlirr
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