And Many Others
presents

BECOMING
MOHAMMED

- Over de voorstelling Becoming Mohammed is gebaseerd op de ervaringen van regisseur Annemiek
van Elst...
“Toen Maarten zich bekeerde tot de Islam kwam dat als een schok; hij
keerde zich af van onze tradities en wilde de Sharia volgen. Wat een
breekpunt had kunnen zijn voor onze familie, werd een bijzondere weg naar
acceptatie.”
Annemiek vroeg schrijfster Claudia Marinaro voor het script. Zij interviewde
broer en zus en deed grondig onderzoek naar Islam en bekeerlingen in Europa.
Becoming Mohammed gaat over de hechte band van een Rotterdamse familie die
op de proef wordt gesteld wanneer het broertje zich bekeert tot de Islam. Wat
betekent het voor een westerse man om moslim te worden in deze tijd? En hoe
gaan de mensen om hem heen daar mee om?
De voorstelling volgt Sara en Thomas die samenkomen om hun ouderlijk huis te
verkopen. Sara vecht met haar gevoelens en vooroordelen over Thomas’
bekering, terwijl hij een evenwicht probeert te vinden tussen zijn oude leven en
zijn passie voor Islam.
“Wij geloven dat er een behoefte is aan verhalen die de Islam in een
positiever daglicht stellen, waarin bekeerlingen niet gezien worden als een
bedreiging, maar juist als een mogelijkheid tot verbinding. Met onze
voorstelling hopen we steun te leveren aan bekeerlingen en hun naasten, en
een bijdrage te leveren aan een tolerante samenleving.”
Naar aanleiding van het succes van Becoming Mohammed in Londen, wil het
gezelschap And Many Others de voorstelling naar Nederland brengen, het land
waar het verhaal zijn oorsprong vindt.

BECOMING MOHAMMED RECENTIES UIT
LONDON
★★★★
“VERY WITTY… SHOW-STOPPER”
THEATRE REVIEWS

★★★★
“A FIRST RATE STORY”
LONDON THEATRE1

★★★★
“NADIA LAMIN IS WONDERFUL”
THEATRE WEEKLY

“FASCINATING”
THEATRE NEWS

“THOUGHTFUL”
EVERYTHING THEATRE

“EARNEST”
THE STAGE

“A FANTASTIC PRODUCTION THAT NEEDS TO BE
SEEN”
FAIRY POWERED PRODUCTIONS

“A GENTLE AND SENSITIVE EXPLORATION”
BRITISH THEATRE GUIDE

“TOUCHING”
THE BLOG OF THEATRE THINGS

“VITAL CONTRIBUTIONS TO THEATRE AND
WIDER SOCIAL DISCUSSIONS”
THE PLAY’S THE THING UK

“TRAVERSES THE TIGHTROPE OF RELIGION TO BRING
PEOPLE OF DIFFERENT FAITHS AND WITH DIFFERENT
BELIEFS CLOSER TOGETHER”
CULTURE BY NIGHT

- Over de Compangie And Many Others is opgericht in 2014 in Londen door de Nederlandse regisseur
Annemiek van Elst en de Italiaanse schrijver Claudia Marinaro. Het
theatergezelschap richt zich op interdisciplinaire samenwerkingen om
hedendaags theater te maken met een focus op sociaal-politieke onderwerpen.
Hun eerste voorstelling, No Fixed Abode, een onderzoek naar de oorsprong en
levenswijze van daklozen in Londen, speelde al eerder op Theaterfestival
Boulevard in 2014. Hier gebruikten zij voor het eerst documentaire beelden, en
omkaderden zij de voorstelling met nagesprekken en workshops. Deze lijn wordt
doorgetrokken in hun tweede voorstelling Becoming Mohammed.
A.M.O. vertelt verborgen verhalen die de schoonheid en gebreken van onze
samenleving blootleggen. Hun werk is oprecht, rauw, kwetsbaar en komisch
eerlijk. Onderzoek vormt een belangrijke component in hun producties; dit leidt
vaak tot het gebruik van documentairemateriaal.
Eerder werk is gemaakt voor theaters en festivals in Engeland en Nederland
zoals: Lyric Hammersmith, The Pleasance, Battersea Arts Centre, Camden
People’s Theatre, Southwark Playhouse, The Space Theatre, en Theaterfestival
Boulevard.
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Artistic Director – Annemiek van Elst
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- Technische Specificatie Speeltijd:

100 min
+ 15 min pauze
(+ 10 min optionele workshop)

Technische benodigdheden:
Algemene opzet (Pars)
Gekleurde gels
1x spot
2x LED multi coloured strips, vanaf de vloer
Studio space / Vlakke vloer / Zwarte doos
Geluidsinstallatie
Publiekscapaciteit:

Afhankelijk per theater (max. 200)

Leeftijds grens:

14+

Minimale opzettijd:

1 dag

Gespeelde taal:

Engels (eventuele boventiteling beschikbaar)

