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De zotte nar danste steeds hand in hand met de grimmige

dood en dit vreemde duo vormde de ondoorgrondelijke fundering van het menselijk
bestaan. De dood zwaaide met zijn zeis en de nar heerste met zijn kolf als een vorst.
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De Delftse Tovertuinen

Kindertovertuin

Fools Paradise

Voor de narren was de wereld een grote
tovertuin, waarin zij als onnozelen leefden,
los van de overgeleverde waarden, normen
en betekenissen, los van de motieven die

het handelen van de normale mensen

stuurden.

Woud van het Woord

De Nachthof
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Kindertovertuin Doelempl'eia/Doelemipar L 14
maeaag/ avomi JumA middag

Maar die zelfde avond ontving de vroegere bsias van Tijl een
briefje, waarop stond: In Mecklenburg en Rostock zijn meer
dwazen dan wijzen en meer narren dan verstandigen. Ga
maar kijken op de weide buiten de poort. Tijl Uilenspiegel.'

De wereld achter de

spiegel. Sprookjes en
fantasieën in regie en
vormgeving van
Pacific Enterprise.
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Fools Paradise
salt^rdlagmiidlJag, atïiniJagmiJJag
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Met het levende buffet van CaCahuette, Bedlam Oz
(twee verliefde buizen), Picto Facto (klanken op
veerschoenen), Homotopie met hun leguanen op
stelten, Brix 2 Banane, La Navette Speciale, Topo-
lino, en vele vele andere zotternij en narrepraat.

We rekenen op:
Avantie Display, Iris, Blue Boys, Aksident,Paka,

Lex ex Cabots.

En we denken aan:

Wim Doedel, Extender, Mario en Ludo, Trio Sati
res, Hielke Ploeg, Close Act, La Dolce Vita, De
Kroon en de Zot, Company de Dwaas en de Dames
Cristijn.
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Het gelijk van de achterkant
De poëzie van standpunt en controverse Lanrj^ in gmtlrl Vron w IIl tn anrJ

ZooJaginaldlJlag

T otaaltaaltheater

Rotterdamse Carry (ontluisterend)

Boozy (moderne taalnar)

Pierre Wind (spraakmaker)

Aad Bontebal (letterlijk)

Interagerend met koor en publiek

Stand(up)werkers
festival
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Dc N&chtlnofmakerij Dwars Joor Jle slaJ

aalerJagmar

Het grote MWS-nachtspek-
takel of hoe

ZUID NOORD een

levensspiegel voorhoudt.

Plein aan de Kruisstraat Sarruga (Spanje)
Tocht Palo Q Sea (Colombia)
Apotheose op Markt Malabar (Frankrijk)
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