De Binnenkamer van Binta
Aminata Demba en Laika
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Binta is een rebels meisje. Ze verblijft in een tehuis en wacht samen met vriendje Youri op een
bezoek van haar mama. Binta heeft een geheime binnenkamer met luikjes vol verhalen, geuren en
objecten.
Tijdens dit bezoekuur ben je welkom in haar wereld.
De Binnenkamer van Binta is een zintuiglijke voorstelling vol muziek, humor en ontroerende,
spannende verhalen over hoe het is om als kind niet bij je ouders te wonen.
Voor deze voorstelling put Aminata Demba inspiratie uit gesprekken met kinderen en volwassenen
die een scheiding moesten meemaken en met deskundigen die instaan voor de opvang. Aminata
zelf verbleef als kind tijdelijk in een ckg (centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning). Ze had
er een andere, meer positieve ervaring dan de meeste mensen met wie ze sprak. Hanneke
Paauwe schrijft vanuit dit materiaal een fantasierijke vertelling vol rollenwissels, humor en
relativering.
"De sterke tekst van Hanneke Paauwe, de innemende vertolking van Demba, de live muziek van Sam
Gysel, de kastjes en schuifjes die nieuwe verhalen introduceren: alles klopt aan deze mooie
voorstelling over lief en leed, verdriet en veerkracht." De Standaard
Na de voorstelling worden de kinderen (zonder ouders) uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in
haar zintuiglijk kabinet met schatten en geheimen van haar kindertijd.

Dit is een TOP-voorstelling. Het TOP-label toont werk van theatermakers met een migratieachtergrond.

Credits
concept en spel Aminata Demba concept en tekst Hanneke Paauwe eindregie Jo Roets muziek Sam
Gysel scenografie Studio Kuurjeus kostuums Maartje Van Bourgognie dramaturgie Mieke
Versyp zintuiglijk advies Peter De Bie

MEER FAMILIEVOORSTELLINGEN?
Dier – Tom Struyf (8–10 j)
zo 11/10/2020 – 15.00 uur
Dier is een theatervoorstelling over dieren die op
mensen lijken, en mensen die op dieren lijken. Dier
is diepgravend, maar ook lichtvoetig en geestig en
balanceert op de grens tussen performance en
documentaire.
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Rode Hond (0-12 j)
5 > 8/11/2020
tickets beschikbaar vanaf 7/10/2020 – www.rodehond.be
De herfstvakantie belooft opnieuw dolle pret met Rode Hond,
het vierdaagse kunstenfestival voor het hele gezin.
We slaan de handen in elkaar met vele Leuvense
cultuurpartners voor een bont programma van theater, dans,
workshops, films, circus, expo, literatuur en meer.
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Ontdek het volledige programma op www.30CC.be
Schrijf je in op onze (thematische) nieuwsbrieven via 30CC.be/blijfopdehoogte!
EVEN PRAKTISCH
Kom op tijd!
Ben je te laat? Dan mag je niet meer binnen in de zaal. Wend je tot onze medewerkers.
Na de voorstelling
Blijf nog even op je stoel zitten. Een van onze medewerkers geeft je een teken wanneer je je stoel mag
verlaten.

