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Leef.Tijd.Loos

Contact 

info@troubamour.nl 
+31 (0)6 156 460 37

Leef.Tijd.Loos (2018) 
Leef.Tijd.Loos is een locatietheatervoorstelling waarbij het 
publiek door een huis  loopt,  twee vrouwen volgend in 
hun dagelijkse beslommeringen. Leef.Tijd.Loos  gaat over 
samen eenzaam zijn. Over het niet met en niet zonder 
elkaar  kunnen.  Over  dat  wat  je  niet  laat  zien  aan  de 
buitenwereld.  Artistiek  leiders  van  Theatergroep 
Troubamour  Marrit  Bausch  en  Ursel  Braaksma  spelen 
een poëtische filmische voorstelling die  je  letterlijk  en 
figuurlijk dicht op de huid zit. Deze twee vrouwen bijten 
zich  vast  in  hun  pogingen  het  leven  enigszins  te 
organiseren,  op zoek naar de zin van hun bestaan.  Als 
toeschouwer, als ultieme voyeur, bepaal je zelf je positie. 
Er  is  geen  traditionele  publieksopstelling.  Hoe  kijk  jij 
straks naar je buurvrouw die wel eens alleen voor haar 
raam staat?

Makers 
Artistieke leiding, regie, spel | Marrit Bausch en Ursel 
Braaksma
Muziek | Pasha Shcherbakov 
Dramaturgie | Fabian Pikula 
Productie | Fiep Nijhof 
Zakelijke leiding | Stéphanie den Blanken 

De voorstelling Leef.Tijd.Loos is mede mogelijk 
gemaakt met de steun van Amersfoort Cultuurfonds, 
Gemeente Amersfoort, Rotary Amsterdam Zuid. 

Teaser  https://vimeo.com/288512956 

Meer informatie?  www.troubamour.nl

Leef.Tijd.Loos ontving een **** recensie in de 
Theaterkrant. 

https://www.theaterkrant.nl/recensie/leef-tijd-loos/theatergroep-troubamour/
mailto:info@troubamour.nl
https://vimeo.com/288512956
http://www.troubamour.nl/
https://www.theaterkrant.nl/recensie/leef-tijd-loos/theatergroep-troubamour/
mailto:info@troubamour.nl
https://vimeo.com/288512956
http://www.troubamour.nl/
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Theatergroep Troubamour 
 
Marrit  en  Ursel  leerden  elkaar  kennen op  de  opleiding 
Docent Theater aan ArtEZ Arnhem waar zij beiden in 
2013 zijn afgestudeerd. In 2011 speelden ze een zomer lang 
een  eigen  straattheater  voorstelling  op  festival 
d'Avignon in Frankrijk. Sindsdien maken ze gezamenlijk 
onder  de  naam  Troubamour  har tstochte l i jk  en 
geëngageerd theater in de openbare ruimte.  
Ze  maken  theater  op  locatie  omdat  ze  iets  willen 
toevoegen  of  veranderen  aan  de  werkelijkheid.  Theater 
mag wat  Troubamour  betreft  relativeren,  reflecteren 
en je in beweging zetten.  Ze zoeken met hun publiek 
de grenzen van de theatercodes op. 

In  2016  won  Troubamour  de  publieksprijs  met  de 
voorstelling  Goed (be)doel(d)  en  in  2017/2018  waren  zij 
het officiële huisgezelschap van het Café Theater Festival 
te Utrecht.

Troubamour  maakt  s inds  2012  een  s p a n n e n d e 
combinatie van straattheater en locatietheater  en 
speelde  o.a.  op  festival  Festival  d’Avignon,  Kunsten  op 
Straat,  Spoffin,  Kulturufer  Friedrichshafen  en  het  Fries 

Speellijst Leef.Tijd.Loos 

2018 
Leef.Tijd.Loos #4 | Festival Spoffin Amersfoort |  
23 augustus t/m 26 augustus  

2015 
Leef.Tijd.Loos #3 | Festival Willibrord Draait 
Door | Cultuurkoepel Heiloo | 17 september t/m 
18 september 

Leef.Tijd.Loos #2 | Hoograven Utrecht | 27 
maart t/m 29 maart 

2014 
Leef.Tijd.Loos #1 | coproductie Het Gevolg 
Turnhout (BE) | 20 september  
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Technische rider Leef.Tijd.Loos 
Algemeen 

 locatietheatervoorstelling  in  een  bewoond  woonhuis 
met een startpunt elders in de wijk.

 het publiek volgt de acteurs naar en door het woonhuis 
door verschillende kamers en kiest zijn eigen perspectief. 

 duur: 50 minuten

 max. 3 voorstellingen per dag

 team: 2 acteurs, 1 muzikant en een productieleider

 publiek:  min.  15  personen  tot  max  30  personen 
(afhankelijk van de capaciteit van de locatie

 minimaal 45 minuten tussen de voorstellingen 

Locatie 
Een  gemeubileerd  huis  met  verschillende  kamers, 

waaronder  in  ieder  geval  een keuken,  woonkamer  en 

een  slaapkamer.  De  voorstelling  wordt  op  de  locatie 

gemaakt en past zich daaraan aan. De kamers moeten 

voldoende ruim zijn om zicht te bieden aan 15 personen 

tegelijkertijd. Er zijn geen zitplaatsen voor het publiek 

nodig.  In 3  kamers  moet  minimaal  1  vrij  stopcontact 

aanwezig  zijn.  Voorafgaand  aan  het  festival  heeft 

Troubamour  foto’s  van  de  locatie  nodig,  zowel  van 

binnen als van buiten. 

Techniek 
Troubamour  verzorgt  zelf  de  techniek  en  neemt 

hiervoor alles mee. We verbruiken weinig stroom.

Voorbereiding 
Er zijn drie volledige dagen nodig voorafgaand aan het 
festival om de voorstelling te adapteren aan de locatie. 
Hierbij  moet  het  gezelschap  volledig  gebruik  kunnen 
maken van de locatie. De bewoners van het huis kunnen 
eventueel deels thuis zijn tijdens de repetitie. Tijdens de 
voorstellingen hebben we graag dat de bewoners er niet 
zijn. We bekijken dit per situatie met de bewoners.

Verblijf 
Gedurende  de  voorbereidingsperiode  en  het  festival 
heeft  Troubamour  slaapplekken  nodig  voor  de  crew 
bestaande uit vier mensen, waarvan twee vegetariërs. Als 
er een hotel overeengekomen is hebben we twee single-
kamers nodig en één tweepersoonskamer. 

Reis 
We reizen met 4  personen per  auto,  trein of  vliegtuig 
vanuit Utrecht (NL). De benodigde decorstukken wegen 
max 10 kg en hebben een volume van 42x30x20 cm.

Teaser  https://vimeo.com/288512956 

Meer informatie?  www.troubamour.nl
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