WoodLand

-Een koningsdrama met het bos in de hoofdrol-

DeJong&DeWitte - Covid-19
Stichting Sneeuwvonk is samen met DeJong&Dewitte actief in het toepassen van de Covid-19
regelgeving. De voorstelling ‘WoodLand’ vindt buiten plaats op locatie en biedt ruimte voor 25 tot 30
bezoekers. Aan elk publiekslid wordt met zorg een gereinigde iPod en hoofdtelefoon uitgereikt.
Publiek uit één huishouden kan als duo de route belopen. Het publiek wordt aangesproken over het
bewaken van de 1,5 meter regeling, waar door de publieksbegeleiding extra op wordt gelet.

WoodLand

-Een koningsdrama met het bos in de hoofdrolIn uiterste traagheid, onzichtbaar voor onze zintuigen, speelt zich in het bos een tragedie af.
Een koningsdrama, even duister als Shakespeares zwartste stuk. Want ook bomen kennen grote drama’s.
Ze hebben een binnenwereld even levendig als die van ons. Sommige boomsoorten hacken de systemen
van anderen, of spreiden vergif om rivalen te saboteren. Via geursporen en een enorm netwerk van
schimmels waarschuwen ze hun bondgenoten voor indringers, over afstanden van soms wel honderden
kilometers. Welkom in WoodLand, waar we vertragen om die eeuwenoude verhalen te ontdekken.
Kunnen we horen wat de bomen ons te zeggen hebben?
In de beeldende en muzikale voorstelling 'WoodLand' nemen DeJong&DeWitte hun publiek met een
iPod in de hand mee door het bos. Daar wordt je met audio, filmbeeld en live performance ingewijd in de
geheimen van het bomenbestaan, en krijg je de ruimte om even echt stil te staan bij hun levensprocessen
en drijfveren.
DeJong&DeWitte
In ‘WoodLand’ willen we de natuur als levend organisme voor het publiek ervaarbaar te maken en
activeren de verbeelding. Met filmbeeld maken we het onzichtbare zichtbaar, versnellen wat te traag
voor ons oog is om waar te nemen, en met muziek maken we het ritme, de adem van de natuur weer
hoorbaar. We geven het publiek de ruimte om even echt stil te staan bij de levensprocessen en drijfveren
van bomen, maar ook bij onszelf en onze eigen (onnatuurlijke?) snelheid van leven.
Hoeveel natuur zit er eigenlijk nog in onze genen?

Achtergrond
In ‘WoodLand’ nemen we het publiek mee door ‘Birnam Wood’, het Shakespeariaanse woud uit het stuk
Macbeth dat volgens de voorspelling van drie heksen, in beweging zal komen.
“Wat zou Shakespeare geïnspireerd hebben om tot zo’n merkwaardige voorspelling te komen? Is er
misschien een vreemd fenomeen waar te nemen in dit bos? Sporen die alleen hier te vinden zijn?”
Met die vraag kijken en wandelen we mee met theatermaker Hanneke die met haar memorecorder verslag
legt van haar bevindingen in haar tocht door Birnam Wood (Schotland). Een boswachter neemt haar aan
de hand, en laat haar kennis maken met het verborgen leven van bomen. Langzaam ontdekt ze dat het bos
allemaal verhalen in zich draagt waarin ze de belangrijkste thema’s uit Macbeth terugvindt: de macht van
de sterkste, de strijd om de kroon..
Maar de uitingen van de natuur worden steeds onvoorspelbaarder. Storm, onweer, regen en ongedierte
bemoeilijken haar pad. Ze beleeft een nacht waarin de verwevenheid met het verborgen leven van bomen
en de magische krachten uit Macbeth in een hallucinerende ervaring bij elkaar komen.
… Fair is Foul and Foul is Fair…

Zo maken we contact met een wereld die ons vreemd is geworden: we vertragen. We kijken door de
ogenschijnlijke starheid en het bijzonder traag reactievermogen van bomen heen, en zoomen in op hun
specifieke overlevingsmechanismen en samenwerkingsvormen. Tot we net zo traag bewegen dat we zelf
kunnen zien dat dat wat schijnbaar stil staat, juist volop in beweging is.
We laten zien dat alle complotten, intriges en emotionele schakeringen die het meest duistere stuk van
Shakespeare rijk is, door de bomen worden onderstreept. Want het echte hoofdpersonage in ‘WoodLand’
is een bos, dat rijkelijk in beweging is.

Praktische gegevens
Duur: ± 60 minuten
Locatie: Bosrijke omgeving/park
Genre: Audiovisuele route met live performance
Team: 4 personen, (2 acteurs, 1 productie, 1 techniek)
Publieksbereik: 25 tot 30 bezoekers per voorstelling - 2 à 3 x per dag aan te bieden
Corona maatregelen worden gehandhaafd

Credits
Concept en script: DeJong&DeWitte
Tekst: Hanneke de Jong en Evianne Lamme
Filmbeeld: Jonas de Witte
Performance: Raoul Copier en Hanneke de Jong
Dramaturgie: Cecile Brommer
Eindregie: Jochem Stavenuiter
Scenografie: Hester Jolink en Ronald Schinkelshoek
Kostuum: Jessica Helbach
Interaction design: Sylvain Vriens
Sounddesign: Rinus Aarts
3D animatie: Het Nieuwe Kader
Projectleiding: Jeanet Hacquebord
Producent: Stichting Sneeuwvonk

WoodLand in Park Zypendaal Arnhem
25, 26 en 27 september 2020
programmatie: MusisStadstheater Arnhem

De voorstelling zal in 2021 vertoond worden op de Nederlandse locatiefestivals.
Houd de website www.dejongdewitte.nl in de gaten voor aanvullende speeldata.

Live performance ‘WoodLand’

Fotografie: Jonas de Witte

Filmstills iPod ‘WoodLand’

Filmbeeld: Jonas de Witte

De Makers
Sinds 2007 creëren DeJong&DeWitte theatrale en beeldende voorstellingen en installaties.
Hun werk kenmerkt zich door hun interdisciplinaire en filosofische benadering waaruit een
verrassende en eigenzinnige beeldtaal voortvloeit. Zij denken en werken vanuit hun zeer veelzijdige
achtergrond in de beeldende kunst, vormgeving, film, muziek en theater. Vanuit al deze
verschillende kunstvormen tegelijk creëren de makers een fijnzinnige kijk- en luisterervaring,
waarbij zij alle gebruikte disciplines onlosmakelijk aan elkaar weten te verbinden en waarbij het
publiek actief wordt aangemoedigd zijn eigen verhaal te destilleren. Hun onderzoekende
werkmethode laat ruimte voor toegepaste dramaturgie en hun voorstellingen zijn altijd toegesneden
op de individuele toeschouwers ervaringen en op de (speel)locaties zelf.
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DeJong&DeWitte
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Hanneke de Jong: 06 44343471
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