AMAZONE is een creatie van Theater Aardpaard
waarin het taboe doorbroken wordt om te praten over
“borstkanker en seksualiteit”.
Inge Verhees en Rob ten Broek zijn de stichters van
Theater Aardpaard. Inge speelt als actrice mee in
Amazone. Rob zorgde voor de scenografie. Beiden zijn
man en vrouw en getuigden over dit onderwerp ook
in de televisie reportage ‘Liefde in tijden van kanker’
van Phara de Aguirre.
Vrouwen (en mannen) vertellen over de moeilijke
zoektocht om naast het fysiek genezingsproces ook
intimiteit en seksualiteit een plaats te geven in hun
leven.
Deze reportage werd op 11 december 2013 uitgezonden op Canvas en op 28 oktober 2014 op één.
Bekijk deze reportage op de website van de VRT of
google ‘Liefde in tijden van kanker’.

Voor meer informatie over Theater AARDPAARD en
de productie AMAZONE kan u terecht op:

www.theateraardpaard.be

inge@theateraardpaard.be 03/238.92.99
amazone@theateraardpaard.be 03/238.77.02
info@theateraardpaard.be 0483/27.90.33.

Katrien zegt dat ze een Amazone wordt. Zoals de mythologische krijgsvrouwen die een borst amputeerden om beter met
pijl en boog te schieten naar de vijand. De vijand van Katrien
is niet met pijl en boog te bestrijden, maar met chemo, amputatie en bestraling. Katrien heeft borstkanker.
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Alex wil geen Amazone. Hij is heel bang, maar houdt zich
sterk.
Alex belooft om Katrien te steunen. Het is niet meer dan
normaal dat je een zieke partner steunt, toch? Maar de ziekte
belast niet alleen Katriens gezondheid, ook hun relatie komt
onder zware druk te staan. Hun intimiteit en seksualiteit gaan
er erg onder lijden.
ontwerp en fotografie: Rob ten Broek

AMAZONE is gedurfd, het taboe voorbij, eenvoudig,
pakkend, humoristisch, klein, maar propvol voelen.
In een regie van Lenneke Maas spelen Inge Verhees en
Arjen Arnoldussen de eerlijke zoektocht van Katrien en
Alex naar een nieuwe vorm van intimiteit, seksualiteit
en zorg dragen voor elkaar. Omdat het moet.

Borstkanker is een thema dat al vaker in literatuur, toneel en film behandeld werd. In deze voorstelling gaat
Theater AARDPAARD niet alleen in op het lichamelijk en psychisch effect bij de patiënt. De nadruk ligt vooral op
de zware druk die de omgeving, de ziekte, de behandeling en de gevolgen daarvan hebben op de zieke, de partner, hun relatie en hun seksualiteit.
De theaterproductie AMAZONE werd gemaakt om overal gespeeld te kunnen worden. Het enige wat er nodig
is, is een ruimte waarin een speelvlak van 10m bij 10m beschikbaar is. Theater AARDPAARD voorziet zelf licht en
geluid. Verduistering is niet nodig, een podium ook niet, want we spelen op de vlakke vloer. Theater AARDPAARD
helpt u graag met de organisatie van de voorstelling. Actrice Inge Verhees komt hierover, indien gewenst, met u
een verkennend gesprek voeren. Voor info: inge@theateraardpaard.be
Deze productie wordt ondersteund door de Stichting tegen Kanker die OPENDOEK voor het theaterproject
AMAZONE, een tweejarige subsidie toekende in het kader van de Social Grants 2013. De voorstelling richt zich
op een volwassen publiek. Het is de bedoeling om een grote waaier aan toeschouwers te bereiken: (ex)patiënten,
partners, de omgeving (kinderen, familie, buren, collega’s), professionelen, hulpverleners, patiëntengroepen,
medische en paramedische sector, socio-culturele organisaties, en natuurlijk de theaterliefhebbers.

bekijk de trailer via
www.theateraardpaard.be
en
bezoek ons op Facebook

