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OKTOBER 2015
vr 2
za 3
do 15
za 17

Gouda
Lelystad
Almelo
Weesp

De Goudse Schouwburg
Agora Theater
Theater Hof 88
theater City of Wesopa

www.goudseschouwburg.nl
www.agora-lelystad.nl
www.hof88.nl
www.wesopa.nl

NOVEMBER 2015

Toen ik zes was had ik flaporen. Ik had een bloempotkapsel en ik heette
Aarsman. Dat was pesten geblazen toen ik op de lagere school kwam.
Dat ging door tot ik ging boksen. Ik hoefde maar één keer mijn
bokshandschoenen uit mijn tas te laten vallen. Van de ene op de andere dag
waren mijn flaporen verdwenen. Ik had geen bloempot meer op mijn hoofd en
niemand moest nog lachen om mijn achternaam.
Jarenlang is dat zo gebleven tot ik een twitteraccount nam.
Toen begon het weer: ‘Ha Ha Aarsman, Haha. Je zal toch Aarsman heten
enzovoorts.’ Wat ik ook bokshandschoenen uit mijn tas liet vallen,
niets hielp.
Tot ik op onderzoek uitging. Ik keek hoe oud de twitteraars waren die zo’n
pret hadden om mijn naam. Ik keek of het mannen of vrouwen waren. Ik telde
hoeveel volgers ze hadden, hoeveel tweets, hoeveel andere twitteraars ze
volgden. Om de resultaten moest ik erg lachen en daarmee was de kous af.
ZELF WETEN is een voorstelling over de zegeningen van zelf op
onderzoek uitgaan. Niet afgaan op de rekenmodellen van de opiniepeilers en
trendwatchers. Staat er vanmorgen in de krant:
‘Tot 2024 zal het knokken zijn om een baan.’ Hoe komen die koekenbakkers
daarbij? Kloppen doet het nooit. Laat je hun praatjes niet aanleunen,
ga zelf op onderzoek uit. Zelf ontdekken, zelf tellen, zelf weten.
Tot zijn eigen verbazing stond Hans Aarsman met zijn vorige show
De Aarsman Projectie acht keer voor een volle zaal in De Kleine Komedie.
Als we om ons heen kijken, zien we in de eerste plaats wat we verwachten te
zien. Hoe dat het goed kijken in de weg zit, ervaart het publiek in het begin van
de show. Dan worden die verwachtingen weggenomen. Bij dat proces is
de zaal actief betrokken.
Anton de Goede, VPRO: ‘Het is stand-up, maar ook weer niet, daar is het te
eigen voor.’
Publieksreactie: ‘Wat? Heb ik anderhalf uur in het theater gezeten? Ik dacht
dat het drie kwartier was.’
Thom Hannessen, techniek De Kleine Komedie: ‘Voor me stoten mensen
elkaar aan. Mensen kunnen hun mond niet houden.’

za 7
vr 13

Drachten
Utrecht

Schouwburg De Lawei
Podium Hoge Woerd

www.lawei.nl
www.podiumhogewoerd.nl

MAART 2016
do 3
wo 9
vr 11
za 12
vr 18
za 19
di 22
do 24
di 29

Veghel
Leeuwarden
Boxmeer
Arnhem
Rotterdam
Voorburg
Assen
Oss
Utrecht

Theater De Blauwe Kei
www.blauwekei.nl
Stadsschouwburg De Harmonie
www.harmonie.nl
De Weijer
www.deweijer.nl
Stadstheater Arnhem
www.musis-arnhem.nl
Theater Walhalla
www.theaterwalhalla.nl
Theater Ludens
www.theaterludens.nl
Theater De Nieuwe Kolk
www.dnk.nl
Groene Engel
www.groene-engel.nl
Stadsschouwburg Utrecht www.stadsschouwburg-utrecht.nl

APRIL 2016
vr 1
zo 3 (m)
wo 6
vr 8
zo 10
wo 13
do 14
vr 15

Leiden
Zwolle
Alkmaar
Spijkenisse
Amsterdam
Meppel
Zutphen
Heerlen

Leidse Schouwburg
Schouwburg Odeon
TAQA Theater De Vest
Theater de Stoep
De Kleine Komedie
Schouwburg Ogterop
Hanzehof
Theater Heerlen

www.stadspodia.nl
www.zwolsetheaters.nl
www.taqatheaterdevest.nl
www.theaterdestoep.nl
www.dekleinekomedie.nl
www.schouwburgogterop.nl
www.hanzehof.nl
www.parkstadlimburgtheaters.nl
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