
SOLO PERFORMANCES 2022

Reserveren via: solopact@gmail.com
22 & 29 jANUARI

PRESENTS:

ANNA
OMDAT IK WIJN NIET 
LEKKER VIND
Ben je volwassen als je 18 bent? 
Als je alcohol drinkt en veel 
uitgaat? Of heeft volwassen zijn 
te maken met je gedrag? In onze 
samenleving is het erg makkelijk 
om mensen te veroordelen die 
andere keuzes maken dan de 
meerderheid. Veranderen is 
lastig, maar hoe 
reageer jij daarop?

DARIYA
Eindeloos 
bewustzijn?
Een fysieke voorstelling die 
je meeneemt in de zoektocht 
naar het hiernamaals. Is er een 
hiernamaals? Kom ik daar nog 
achter terwijl ik leef? Is het 
misschien beter om dat antwoord 
in mezelf te zoeken in plaats van 
in de buitenwereld.

WELKOM! 
PACT+THEATER SOLO’s
21 Studenten, ieder met 
EEN eigen verhaal.

Met open armen staan zij klaar
Aan woorden geen tekort
Om vast te houden wie je bent
Om te omhelzen wie je wordt

Artistieke coaches:  
Eva van Welzenis, Judith Sleddens en 
Laurens Krispijn de Boer
Conceptbegeleiding:  
Tomas Leijen
Technische ondersteuning:  
Angelique van Beckhoven
Muziek ondersteuning: Jasper Boeke

Met dank aan Team PACT+ Theater

BO
DE ROZE SUIKERSPIN
Het maar blijven kleven aan 
het hokje, als de suiker aan je 
handen.
Wat als je niet past in het hokje 
van de roze suikerspin? 
Wat als je een suikerspin bent 
zonder kleurstof?

ISABELLE
Vast is bestaan niet 
Eef (23) is ervan overtuigd dat 
door vasthouden aan routine 
en organisatie ze stabiel zal 
blijven. De wereld om haar heen 
is toch ook stabiel, dus waarom 
zij niet? Durft ze de controle 
over haar leven los te laten? Lukt 
het haar écht te voelen? Een 
gevecht tussen angst, realiteit en 
acceptatie.

LAURA
BEGRIJP JE?
Word jij altijd begrepen?
Voel jij je altijd begrepen?
Wat als niemand je begrijpt?
Begrijp je dan jezelf nog?

JOLINE 
DREAM WORLD
Dromend door de wereld heen. 
Wat is echt en wat is je fantasie? 
Maakt dat eigenlijk uit? 
Moon heeft een grote fantasie 
en droomt over alles wat haar 
gelukkig maakt. Haar gedachten 
heeft ze echter niet altijd onder 
controle en deze komen meer 
dan eens dwars door haar 
dromen heen.

DIANNE
SOLO
Lieve ware liefde,
Ik beloof van je te houden, 
ook al falen al jouw dromen.
Ik zal van je blijven houden, 
ook als er tientallen kilo’s bij 
komen.
Ik beloof al jouw fouten te 
vergeven, 
er altijd voor jou te zijn, 
voor de rest van mijn leven.
X

MARA
GODLESS 
I swallow my fable that I was not 
enough
But with my eyes closed, I’m 
still dancing in your love. Cause 
you’ve been my God and when 
I’m without you I’m Godless.

MONEZRA
Eccedentesiast
Je hoeft niet meer te doen alsof.
Een confrontatie van emoties, 
die we liever niet willen voelen.

MIKE
EEN BRUG TE VER
“Vroeger was alles beter? Nee, 
zo wordt het niet!”. 
Zo’n tien jaar van het harde 
leven, blootgesteld aan de 
menigte. 
De harde realiteit met een 
glimlach.

LIEKE
SEX ENZO
Soa’s, masturbatie en  
een piemel fobie.
Een komisch taboedoorbrekende 
voorstelling, over SEKS. 
Want, van seks worden we toch 
allemaal ongemakkelijk? 



PETRA
Bunny issues 
Lieve Papa Konijn,
Weet jij nog wie je was, voordat 
de wereld je vertelde wie je 
moest zijn? 
Ik wil graag kunnen zijn en 
mogen ontdekken wie ik ben. 
Niet dat anderen vertellen wat  
ik moet zijn.
Is dat oké? 
Liefs,
Konijn

ROSALIE
RODE ROOS
Heb jij weleens het gevoel het 
altijd perfect te moeten doen?
Denk je weleens dat je niet goed 
genoeg bent?
Bang voor wat anderen zullen 
vinden en denken?
Ga met Rosalie mee op zoek naar 
zelfliefde en het overwinnen van 
faalangst.

QUIRIJN 
IK EET EEN APPEL
Hij begrijpt het niet?
Wat gebeurt er met iemand 
die te veel gaat denken over 
datgene wat niet te begrijpen 
valt. 
Wat zou de veroordeling zijn van 
het simpel eten van een groene 
appel.
Begrijp jij het?

STEVANIO 
Individual’s feelings 
Vergeet de teruggave. 
Liefde geeft meer dan je 
verwacht. 
Leidt dit naar het goede?
Hebzucht brengt schade. 
Macht heeft graag positie. 
Kies voor de houding.
Kwaad en goed.

SERENA
NO HARD FEELINGS
Een zoektocht naar houvast in 
hoeverre is dit gezond?
Welke lijnen lijken langzaam te 
verdwijnen.
Welke zullen wij volgen, 
opzoeken óf overgaan. 
Wat is de grens tussen realiteit 
en emoties.
Een muzikaal en fysiek 
onderzoek. Zoek je mee? 

TESS
BUBBELBLAAS 
Beseffen dat je soms een stapje 
terug moet nemen en soms nog 
verder terug dan je oorspronke-
lijk dacht. Een zoektocht naar 
jezelf.
Een zoektocht naar je innerlijke 
kind. 

ZARA
ALS DIT LIEFDE IS
Zal zeggen dat ik van je houd    
Zal niet zwijgen    
Heb alles voor je over    
Ik zal er altijd zijn
Toch?
Wil dat je van me houdt
Naar me kijkt 
Ik ben alles wat jij wil
Je zal er altijd zijn 
Toch?

Veel liefs vanuit,
De blinde liefde 

TESSA
LIJMEN 
Een lach staat vaak voor blijd-
schap, geluk en plezier. Kan zij 
haar gebroken IK weer  
aaneenlijmen? Passen alle 
stukjes nog in de puzzel? Soms 
betekent een lach niks meer dan 
het verbergen van oud zeer.

SVEN
ONDERZOEK!
Vragen leiden naar antwoorden, 
antwoorden leiden tot nieuwe 
vragen.
Wanneer je onderzoek doet naar 
verhalen en/of voorwerpen uit 
het verleden, zal men hiervan 
leren. Leer mee!

PACT+ THEATER
Wil je meer weten 

over PACT+Theater 
of wil je zelf misschien

een auditie doen?

Check onze website
pactamsterdam.nl/theater 

voor meer informatie.

PACT+
is onderdeel van het
ROC van Amsterdam.

NIENKE
NA REGEN KOMT 
ZONNESCHIJN
ROUW! AU!
Een reis door het rouwproces. 
Durf jij het aan?
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10.30 uur - Sven
11.00 uur - Dianne
11.30 uur - Dariya

12.30 uur - Nienke
13.00 uur - Stevanio
13.30 uur - Monèzra

14.30 uur - Laura
15.00 uur - Tess 
15.30 uur - Serena
16.00 uur - LiekeZA
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SPEELSCHEMA
10.00 uur - Mike
10.30 uur - Isabelle
11.00 uur - Zara
11.30 uur - Bo
12.30 uur - Rosalie
13.00 uur - Joline
13.30 uur - Anna

14.30 uur - Mara
15.00 uur - Tessa
15.30 uur - Petra
16.00 uur - Quirijn ZA
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VOLG ONS OP INSTA!
@PACT_THEATER


