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NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2013-4 
 

Aan de leden en belangstellenden van Vrouw&Kultuur  
 
10 november komt dichterbij. De jury’s komen binnenkort bijeen om de shortlisten van de 
Debuutprijzen te bepalen. Zodra ze eruit zijn krijgen jullie bericht. Als organisatie zijn we druk bezig 
met het benaderen van mensen om het uitreikingsprogramma vorm te geven. We verklappen daar 
nog even niks over maar het gaat heel erg leuk worden dus houd de datum vrij! 
De website is zo goed als klaar. Deze week gaan we de puntjes op de i zetten en nog verder 
vullen. Wie wil kan al een kijkje nemen op www.vrouwdebuutprijs.com. 
Tot het zover is volgt hieronder weer een aankondiging van een bijzondere voorstelling, dit keer in 
het Parktheater.  
Lidy Lathouwers en Gaby Wertenbroek, mede namens Monike en Tim Walraven van Poëthement Eindhoven. 

Best of the fest Toneelvoorstelling 

100Femmes    Collectif Lyon.05 en 100 vrouwen... 

VRIJDAG 6 SEP / ZATERDAG 7 SEP 2013 | 20.00 – 21.20 UUR | PARKTHEATER | Philipszaal  
Elzentlaan 50 | 5615 CN Eindhoven |T 040 2 11 11 22 (kaartverkoop) T 040 2 156 156 (algemeen) 
Entree € 15,00. 
Geopend vanaf 1 uur voor aanvang voorstelling 
Meer info: www.parktheater.nl 

Mensen die om 20.00 uur 100Femmes bezoeken, kunnen om 22.00 naar Late Night op 6 en 7 
september 
 
Luisteren naar honderd vrouwen op het Parktheaterpodium   
In de voorstelling 100FEMMES zijn honderd Eindhovense vrouwen samengebracht door het 

Franse Collectif LYON.05 en het Parktheater. Het begin van een uniek internationaal 
tijdsdocument. 
De vrouwen zullen hun visie geven op de wereld, hun stad en de tijd waarin zij leven in een 
multidisciplinaire theatervoorstelling: choreografie, filmbeelden, een dj, monologen, dialogen én 
wat de vrouwen zelf meebrengen aan talenten. 
Aan de vrouwen werd een vragenlijst voorgelegd. Hoe is het om in Eindhoven te wonen? Welk 
moment van de dag is speciaal voor jou? Wat zou je nooit opgeven? Hoe kun je een bijdrage 
leveren aan de wereld? Aan de hand van de antwoorden die de vrouwen geven op deze én 
andere vragen wordt het script geschreven.   
 
Tijdsbeeld 
Het doel van 100FEMMES is om  vrouwen van alle leeftijden uit Europese landen samen te 
brengen op het podium. Door de visies van vrouwen uit al die verschillende Europese Culturele 
Hoofdsteden bij elkaar te brengen, ontstaat een kleurrijk beeld van de moderne vrouw in 
verschillende culturen.  
100FEMMES zal vanaf 2013 steeds verder ontwikkeld worden; vanuit Eindhoven naar andere 
theaters en festivals in Brabant, Nederland en Europa. Van elke voorstelling worden filmopnamen 
gemaakt, die de ingrediënten vormen voor een documentaire.  

http://www.vrouwdebuutprijs.com/
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100FEMMES is een project van Collectif LYON.05, het Grec Festival Barcelona en Best of the 

Fest. 

100 Eindhovense vrouwen maken het samen 

Voor het Parktheater staat het doorgeven van cultuur van generatie op generatie hoog in het 
vaandel. Vrouwen geven leven door en zijn de eerste schakel in deze cyclus. Het Parktheater gaat 
de wijken in om vrouwen uit alle delen van de samenleving te vragen mee te werken. Hierin geven 
zij hun visie op de wereld, hun stad en de tijd waarin zij leven. Ook tijdens volgende edities van 
Best of the Fest zal Collectif Lyon.05 aanwezig zijn, dan ook met vrouwen afkomstig uit andere 
Europese landen. Daardoor ontstaat een interessant tijdsbeeld van de vrouw in een snel 
veranderend Europa. 

  

 Nederlans gesproken  
 Tekst en regie: Angels Aymar 
 Coproductie met Festival Grec Barcelona en Parktheater Eindhoven 
 Project in het kader van Eindhoven2018, kandidaat Culturele Hoofdstad Europa 
 Première 
 Theaterfestival Best of the Fest 

 Vrije plaatskeuze 

 
 

Ondersteuning Vrouw & Kultuur en of Debuutprijzen 2010 - 2012 
Stel je het op prijs dat we deze nieuwsbrief met culturele tips regelmatig toesturen of mailen? 
Ondersteun ons dan daarbij door een bijdrage over te maken op INGrekening 209061 van 
Vrouw&Kultuur Geldrop.  

Ook voor de Debuutprijzen 2010-2012 zijn giften welkom. Veel kleintjes kunnen zorgen voor een 
prijsuitreiking met stijl en een bredere bekendheid aan het initiatief. 

Rabobank Eindhoven-Veldhoven heeft een bedrag van € 1500,-- uit het Coöperatiefonds 
toegezegd, als bijdrage in de kosten van de uitreiking van de Debuutprijzen 2010-2012. Enkele 
V&K-leden hebben ook een bedrag gedoneerd. We zijn hier heel blij mee. Bedankt! 

ZIN IN NOG MEER CULTUUR? 
www.poeziepodium.nl | www.indigo-wereld.nl | www.acadgen.nl 
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