Persbericht Dodo: The Resurrection

Duo Dodo presenteert

DODO: THE RESURRECTION
Van 7 t/m 11 september op het Amsterdam Fringe Festival 2015

Goochelaar: je zal het maar zijn. Het overkwam Chris Bordet en Woedy
Woet, alias Duo Dodo. Tegen de klippen op vechten deze twee
merkwaardige vogels voor hun bestaansrecht. Dodo: The Resurrection is
goocheltheater op leven en dood. Via unheimische beelden en zoete
kitsch werkt de voorstelling toe naar een spectaculair hoogtepunt: zullen
de dodo’s erin slagen… te vliegen?
Zap eens willekeurig langs de tv-zenders en de kans is groot dat je er een voorbij ziet
komen: een goochelaar. Ruim een eeuw na de
hoogtijdagen van de goochelkunst is de wereld van de
illusies weer helemaal hot. Dodo’s Chris Bordet en Woedy
Woet behoren tot de top van de internationale
goochelwereld. Alleen weet niemand het nog. Wel,
misschien gaat daar op het Amsterdamse Fringe Festival
verandering in komen.
Verwacht geen Dynamo of Hans Klok: Duo Dodo maakt
goocheltheater zoals het nog niet bestaat. Onze inspiratie: het onheilspellende absurdisme
van David Lynch en de humor van antiheld Jacques Tati. Wees erbij en ervaar live hoe Duo
Dodo het onmogelijke voor je ogen mogelijk maakt.
Spel en illusies: Chris Bordet, Woedy Woet | Regie: Shira Keller

LNP

Dodo: The Resurrection bevat geen gesproken tekst en valt dus onder de
festivalcategorie LNP (Language No Problem).
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Waar & wanneer?
Dodo: The Resurrection gaat in première op het Amsterdam Fringe Festival 2015, dat
plaatsvindt van 3 t/m 13 september 2015.
Maandag, 7 september 2015
(Wereldpremière)

Theater Oostblok (Sajetplein,
Amsterdam)

20:30 – 21:15 uur

Dinsdag, 8 september 2015

Theater Oostblok (Sajetplein,
Amsterdam)

17:00 – 17:45 uur

Woensdag, 9 september 2015

Theater Oostblok (Sajetplein,
Amsterdam)

20:30 – 21:15 uur

Vrijdag, 11 september 2015

Theater Oostblok (Sajetplein,
Amsterdam)

22:30 – 23:15 uur

Tickets kosten 11 euro en zijn vanaf augustus te boeken via amsterdamfringefestival.nl.

Wie zijn de dodo’s?
Regisseuse Shira Keller reisde af naar de Zwitserse bergen om daar, in alle afzondering, te
werken aan een boek. Het Alpendorpje waar ze verbleef telde 18 inwoners, waaronder Chris
Bordet, die zich als goochelaar staande probeerde te houden tussen boeren, timmermannen
en af en toe een verdwaalde toerist. De vonk sloeg over. Na het voltooien van de roman nam
Shira haar goochelaar mee naar Amsterdam. Daar stuitten de twee op een woonboot,
waarop goochelaar Woedy Woet zich net aan het bezinnen was over de voortgang van zijn
carrière. De drie dronken een fles wijn, haalden een nacht door en begonnen met repeteren.
Duo Dodo was geboren.
Over goochelaar Chris Bordet ► http://www.bordet.nl
Over goochelaar Woedy Woet ► http://www.woedywoet.nl
Over regisseur / schrijfster Shira Keller ► http://www.shirakeller.nl

EINDE PERSBERICHT
Noot voor de redactie:
Meer informatie of high-res beeldmateriaal
van Dodo: The Resurrection?

Meer info over het
Amsterdam Fringe Festival 2015?

Neem contact op met Shira Keller
via 06 – 161 456 98
of info@duo-dodo.com

Neem contact op met Bo van Bommel
via 06 – 231 269 54
of bo@tf.nl

www.duo-dodo.com

www.amsterdamfringefestival.nl

