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Strapatsen maakt totaaltheater

Mark van Seggelen van theatergroep Strapatsen in de werkplaats van de vroegere scheepswerf.

Theatergroep Strapatsen

speelt vanavond en morgen

avond bij de voormalige

scheepswerf aan de Zuid
Willemsvaart in Weert de

. voorstelling Grind.

door Vincent van den Berg

W·e zijn als kleine thea

tergroep bewust op
zoek naar locaties
die er toe doen. Plek

ken die verrassend en sganriend
zijn, die iets toevoegen", zegt Mark
van Seggelen, schrijver van Grind
en een van de drie spelers van Stra
patsen. De groep rond Isabel Pul
lens, René Zeebregts en Mark van
Seggelen bestaat sinds 2004 en is
met straattheater en locatietheater
actief in heel Zuid-Nederland. "We
zijn een kleine, rondtrekkende
groep die liefst op zoveel mogelijk
plaatsen speelt", zegt Van Seggelen.
Grind is de nieuwste productie van
Strapatsen. Het stuk beleeft van
avond in Weert de première. "De
omgeving van de oude scheeps
weJ;:f,die sfeer van industriële ar
cheologie met het oude kantoor, de
loodsen, hijskraan, helling en sta
len buitentrappen, is ideaal voor
dit stuk. Onze gasten worden hele
maal in de ambiance van de omge-

ving en van het stuk meegezogen.
Zo ontstaat een eenheid die je best
als totaaltheater mag omschrijven."
Grind gaat over drie medewerkers
van een fabriek die van de werk

vloer zijn opgeklommen tot de di
rectie. Nu ze samen de leiding heb
ben, gaat het met de firma bergaf-

waarts. Van Seggelen: "Door onze
stijl van spelen, confronterend, op .
het absurdistische af, vaak ook met
een heel eigen vocabulaire, maken
we het onszelfbeslist niet makke
lijk. Locatietheater kost veel ener
gie. We maken hedendaags, helder,
persoonlijk en laagdrempelig loca-
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tietheateren vergroten de dagelijk
se .realiteit met alle herkenbare
emoties sterk uit."
Grind, onder regie van Marnix Mul
der, wordt vanavond en morgena
vond om 20.30 uur opgevoerd bij de
scheepsweif aan de Scheepsbouw kade
20 in Weert.


