DIE DONKER
NIEUWE MUZIEKTHEATERVOORSTELLING

Beste mensen,
Joos en ik hebben afgelopen jaren hard gewerkt aan een vervolg op Wonderland.
Helaas gooide Corona roet in het eten. Mei vorig jaar gingen ook de deuren naar het theater weer
voorzichtig open . Wij konden weer plannen maken. Helaas kwam er een nieuwe lockdown.
Toch laten wij de moed niet zakken en gaan moedig voorwaarts naar onze nieuwe voorstelling die
we in october van dit jaar op de planken gaan zetten, met als titel DIE DONKER
Waar gaat de voorstelling over?
Het verhaal van Wonderland stopte bij de definitieve keuze voor de muziek van Theo.
Maar hoe ging het verder?
Wij nemen jullie mee op een nieuwe reis met het thema depressie&creativiteit.
De hoofdrolspeler van Zwart op Wit ,Toon, is net als Theo componist en een van de vele
Nederlanders die worstelt met depressies. Al in Wonderland kwam dit aan bod.
In het nieuwe muziektheaterstuk legt hij zijn ziel bloot en laat de tweestrijd zien die hij zijn hele
leven lang al ervaart. De strijd tussen Donker en Licht.
Toon komt in de loop van het verhaal tot nieuwe inzichten. Ten eerste dat de therapieen hem iets
goeds brachten maar dat hij nooit van Donker af komt. Ten tweede dat Donker niet alleen maar een
etterbak is, die hem het leven zuur maakt. Sterker nog, hij geeft diepgang, ook in de muziek.
Hij hoort bij hem en hij wil samen met hem door. Zal dit hem gaan lukken?
Het bijzondere is dat in het componeren de verschillen van Licht en Donker soms opgeheven
worden. Dan lijken Depressie en Inspiratie uit dezelfde bron te komen.
Wij hebben deze reis theatraal vormgegeven met nieuwe composities, .projecties, licht, animaties,
dans, tekst en beeldende kunst. We vergeten vooral de humor niet, we gaan er geen loodwaar stuk
van maken.
Sociaal Domein
Het verhaal zal voor veel mensen herkenbaar zijn, met of zonder depressies.
Iedereen heeft wel iets van een donkere kant in zich. Wat durven we, willen we en kunnen we laten
zien aan de ander, aan elkaar? We zijn ergens allemaal kwetsbare mensen.
Wij denken dat we een bijdrage kunnen leveren in het bespreekbaar maken van dit inmiddels grote

maatschappelijke probleem. De Coronagolf heeft dit probleem nog verergerd.
Zwart op Wit gaat de dialoog aan met het publiek en onderzoekt hoe om te gaan met psychische
kwetsbaarheid door het inzetten van creativiteit. Daarom worden met drie Nijmeegse partners in het
sociale domein, Pro Persona, RIBW en De Kentering, extra activiteiten rondom de voorstelling
georganiseerd en vormen cliënten en medewerkers van deze organisaties een van de doelgroepen
van de voorstelling. We zijn daarom ook bezig met middelbare scholen, hogescholen en de
universiteit. Die groep blijkt geestelijk ook zeer te lijden onder de pandemie.
Help ons en de zwaar geteisterde cultuur.
De voorstelling gaat weer veel geld kosten.
Het zal nog spannend worden of wij dat bedrag bij elkaar kunnen krijgen.
Wij hebben al een paar mooie subsidies binnen. Zo heeft de Gemeente Nijmegen vertrouwen in het
`interessante en zowel artistiek als zakelijk goed uitgewerkte plan`.
Maar we zijn er nog niet.
Binnenkort starten wij de crowdfunding.
Jullie steunen met dit project ook heel direct de plat geslagen cultuursector. Het grootste deel van de
begroting behelst de salarissen van artiesten en technici.
Wordt onze nieuwe Grote Droom realiteit?
Wij zien jullie graag in october in het theater bij onze voorstelling.
Mocht Die Donker een succes worden , willen wij we ook buiten Nijmegen gaan spelen.
Wij horen graag van jullie.
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