
Kompanie Vonnunan,
movopoetische kunst

„Juffie dit is de mooiste voorstelling 
die ik ooit op school heb gezien...“
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De Kompanie Vonnunan komt met haar actuele producties weer naar 
Nederland. Voor de tijd van 15 tot 29 Januari zijn ze nu te boeken!

Vonnunan is een internationaal ensemble dat 
het zwaartepunt legt op movopoëtische kunst 
en interactie.  Onder leiding van Ernst Reep-
maker (productie) en Hans Fors (kunstzinnige 
leiding) werkt Vonnunan sinds Januari 2013 
aan drie producties, waarmee ze in Januari 
2015 naar Nederland komt.

Van alle drie producties is de inhoud volledig 
op de dialoog tussen ensemble en choreograaf 
gebaseerd; de dramaturgie komt tot stand 
door ‘colaborative creation’. Wat getoond 
wordt is zodoende authentiek, omdat het 
vanuit de inspiratie van de performers en de 
samenwerking in de groep is ontstaan. 

Het ensemble Vonnunan wil, uitgaand van 
een actueel dramaturgisch bewustzijn, hoog-
waardige producties scheppen, op basis van 
de movopoëtische bewegingstechniek. Deze 
techniek werkt onder andere met euritmie, 
dans, stem en objecten. Vonnunan zoekt cons-
tructief én kritisch naar een vruchtbare uiteen-
zetting met datgene wat de euritmische kunst 
ons tot op heden heeft gebracht, maar betrekt 
ook andere tijdkunsten en bewegingstechnie-
ken in het werk. Vonnunan werkt samen met 
een brede kring van kunstenaars en choreo-
grafen. Vonnunan schept telkens weer nieuwe 
vormen van bewegingstheater. Dit geheel vat-
ten wij samen onder het nieuwe begrip ‘movo-
poëtische kunst’.

Onze producties kunnen ook buiten het the-
ater- en schoolcircuit ingezet worden voor 
specifieke doelgroepen of instellingen, onder 
het motto ‘contextuele exploratie’. Te denken 
valt aan optredens bij congressen, in zieken-
huizen, in fabrieken of  in winkels, bij huweli-
jken of bij rouwplechtigheden. Ruimtes waar 
een bijzondere stemming leeft en waar een 
bijzondere achtergrond werkt, kunnen tot pro-
ductieplaatsen omgevormd worden. Daardoor 
ontstaan ter plekke concrete verbindingen met 
de mensen en hun actualiteit. De producties 
worden zo aangepast en afgestemd op bijzon-
dere wensen.

Oprichter, producent en regisseur Ernst Reep-
maker heeft succesvol met het euritmie-the-
ater Fundevogel in Nederland opgetreden, 
tussen 1995 en 2004. Ook toen al gingen de 
producties uit van een sterke interactieve re-
latie met het publiek. Maar ook de intentie om 
telkens weer nieuwe vormen te ontwikkelen, 
originele bewegingsidiomen te scheppen en in 
actuele contexten op te treden, zorgde voor 
verrassingen.

In samenwerking met Hans Fors, de Zweed-
se choreograaf met een hart voor moderne 
uitdrukkingsvormen, zette Reepmaker met 
Vonnunan een nieuw ensemble in de wereld 
om dezelfde intenties verder te ontwikkelen.

Kompanie Vonnunan
Ernst Reepmaker/MA (producent)
mail: info@vonnunan.com  web: www.vonnunan.com

Euritmie Impresariaat Nederland
mail: info@euritmie.nl  web: www.euritmie.nl
tel: 038 – 452 4524

Contact:
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DE KLEURENDIEF

Er is markt in het dorp! Kleurige waren worden 
aangeboden, er is muziek en groot en klein zijn 
samen aan het dansen. Plotseling wordt alle 
vreugde verduisterd door het optreden van de 
kleurendief. Ook Rosalinde, met haar zachtroze 
wangen, komt in zijn ban. 

Zij smeekt de jongeling Kajetan naar het An-
derland te reizen. Daar moet hij het werk van 
de kleurendief ongedaan maken, de kleuren 
bevrijden en zo het land en de mensen van de 
zware zwartigheid verlossen.

Kajetan gaat samen met het publiek op reis en 
ze beleven spannende avonturen. Met elkaar 
wordt gedanst, gezongen en alles gedaan om 
het lot te keren. Want bijna wordt ook Kajetan 
door de kleurendief overmeesterd ...

Interactief bewegingstheater voor de hele familie en schoolklassen 
met kinderen van 6 tot 11 jaar. Met live muziek en zang. In het Neder-
lands. Duur: 60 min.

Workshops Kleurendief 45min

Op de dag waarop de voorstelling gespeeld 
wordt kunnen de kinderen aan deze workshop 
deelnemen. 

Samen studeren we een scène uit het verhaal 
in, om het daarna direct op het podium tijdens 
de voorstelling te laten zien! Hierbij vragen we 
de inzet van creativiteit, van beweging van 
top tot teen en van alle stemmen. De kinde-
ren helpen zo, buiten de interacties tijdens 
de voorstelling, nog intensiever mee om het 
verhaal tot een goed einde te brengen en zij 
kunnen meedoen aan een professionele 
uitvoering samen met de performers. De leden 
van Von-nunan kunnen tegelijkertijd met 
maximaal drie groepen van ongeveer 25 
kinderen werken.

....een waanzinnige combinatie van: inhoudelijke diepgang met antroposofische 
achtergrond; eigentijdse, dicht bij de kinderen staande muziek, liedjes en dialo-
gen zonder afstandelijke recitaties… Esther de Wind, Zeister Vrije School

„Juffie dit is de mooiste voorstelling die ik ooit op school heb gezien!“ riep een 
leerling enthousiast
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WOODEN WINGS

Voor je ligt het leven. Je toekomst lijkt nog 
onbeschreven te zijn, witte bladzijden in jouw 
boek. Je weet niet welke gebeurtenissen, 
uitdagingen en beproevingen op je af komen. 
Waarheen leidt je weg? Waar droom je over? 
Volg je je idealen in je leven, of laat je je door 
eigen beperkingen afschrikken?

...The growing of dreams is frightening
As if the wings to fly over these walls were missing 
Cry for a hand, a door 

Of flesh of wood...

Vrij naar dit gedicht van Hilde Domin toont 
‚Wooden Wings‘ het conflict tussen droom en 
werkelijkheid, tussen moed en angst. De jonge 
toeschouwers kunnen hun binnen- en buitenle-
ven spiegelen aan de choreografieën en beel-
den in deze productie. Het gaat om het proces 
van identificatie: de thema’s zijn indringend 
en aangrijpend en toch is het element van de 
lucht en het licht steeds aanwezig in alles wat 
zich beweegt. Vliegen, zelfs met houten vleu-
gels, ja! Maar hoe? En vooral, waarheen?

Bewegingstheater voor jongeren en wie nog jong wil zijn.
Programma in de Engelse taal. Duur: 40 minuten.

Workshops Wooden Wings 45 
minuten

Het thema van de voorstelling "Wooden 
Wings" wordt door middel van theater en 
bewegingspedagogische oefeningen 
geïntroduceerd.

We werken aan de volgende tegenstellingen: 
angst tegenover vertrouwen, eigen idealen 
tegenover verwachtingen van buiten af en 
gevangen zijn tegenover vrij zijn. Gezamenlijk 
worden deze thema‘s in beweging omgezet. 
In het verloop van dit proces krijgen de de-
elnemers een alternatieve mogelijkheid deze 
stemmingen te beleven en uit te drukken.  

De technieken die gebruikt zijn bij het maken 
van de voorstelling, devising en collaborative 
creation, worden geïntroduceerd en door de 
deelnemers zelf uitgeprobeerd. 
De leden van Vonnunan kunnen tegelijkertijd 
met maximaal drie groepen van ca. 25 perso-
nen werken.

„I was so moved and enjoyed so many aspects of it. The ensemble was 
incredibly focused, the movement was indeed „poetic“ and I walked away 
feeling really inspired.“ Miriam Järvelä, Vienna International School

Foto: © Fruzsina Jelen

F
o

to
: 
©

 F
ru

z
si

n
a
 J

e
le

n



WALK WITH ME

Reizen opent nieuwe werelden voor ons. We 
ontdekken onbekende gebieden, dringen door 
in tot dan toe nooit geziene plekken en we 
beleven bijzondere ontmoetingen. ‚Walk With 
Me‘ neemt de toeschouwer mee op een ont-
dekkingstocht in het binnenste van de mens. 
We zijn onderweg van ons hoofd naar ons 
hart, naar het middelpunt van ons leven, van 
ons bewegen en van ons lot.

Door een poëtische manier van bewegen en 
door deels grotesk werkende scènes krijgen 
we spiegels voor ons geplaatst, waarin een 
ieder de eigen persoonlijkheid weerkaatst ziet. 

Movopoetische kunst. Programma in de Engelse taal.
Duur: 60 minuten.

Een innerlijk landschap, wordt zichtbaar: ver-
trouwen, oorsprong en natuur, liefde, stress en 
angst. Bekende en telkens ook weer onbeken-
de werelden doemen voor ons op. Maar deze 
reis leidt ons onontkoombaar tot de moeilijkste 
aller ontmoetingen: de confrontatie met ons 
zelf.

Met dans, spraak en euritmie ontstaat een 
veelzijdig programma, waarin stemmingen 
gecreëerd worden die ruimte laten voor 
bespiegeling en bezinning. De toeschouwer 
wordt tot schoonheid, drama, poëzie, humor 
en existentiële raadsels uitgenodigd.

Wer mitgeht in dieser künstlerischen Rührung, der wird sich in den Tiefenschichten 
der eigenen Seele wiederfinden. Sich selbst so zu begegnen wie wir es im Lärm 
der Leere, die uns alltäglich verstört beinah vergessen haben. Wann hätten wir mit 
solcher Innigkeit und Zärtlichkeit, aber auch mit derselben Unausweichlichkeit auf 
uns selbst geschaut? Ute Hallaschka, Das Goetheanum

„I walked within and through myself. I was climbing within my limbs. I found so many 
paths. I said walk with me!”
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Kompanie Vonnunan
Ernst Reepmaker/MA (producent)
mail: info@vonnunan.com  web: www.vonnunan.com

Euritmie Impresariaat Nederland
mail: info@euritmie.nl  web: www.euritmie.nl
tel: 038 – 452 4524

We hopen dat U in ons aanbod geïnteresseerd bent. Voor vragen, individuele 
wensen en meer informatie kunt U zich bij ons melden. We gaan graag met U in 
gesprek. Alle praktische informatie over de programma’s vind U in de Event Rider 
op onze website onder Downloads/Veranstalter.
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