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Dat ik de held was,
de held van het verhaal
en dat we vet verdwalen
en heel ver en vrij

Samen met zeven vrienden verdwaalt Dissus.
Onderweg beleven ze grote avonturen.
Ze ontmoeten een eenogige reus, de Windman,
Kirke, Sirenen, maar overal loert het gevaar.
En als Dissus na een lange reis dan eindelijk
thuiskomt, is er niemand meer die hem herkent…
Dissus is een muziektheatervoorstelling in
de snelle en directe taal van nu.
Maar wat de Odyssee wil vertellen, krijg je
ook hier mee: Het beste uit jezelf halen en
wat vriendschap met je doet.
In samenwerking met Het Gelders Orkest, naar
het gelijknamige boek van Simon van der Geest,
bekroond met de Gouden Griffel 2011.

Dissus wordt ook als schoolvoorstelling gespeeld. Voor meer informatie en extra’s over de voorstelling,
ga naar www.kwatta.info en volg alle nieuwtjes via Facebook en Twitter.

speellijst
za 11 okt* 19.30 u

Stadsschouwburg

Nijmegen

zo 16 nov

15.00 u

Stadsschouwburg

Amstelveen

zo 12 okt** 14.30 u

Stadsschouwburg

Nijmegen

zo 23 nov

14.30 u

Stadsschouwburg

Groningen

vr 17 okt

19.00 u

Parktheater

Eindhoven

vr 28 nov

19.00 u

De Flint

Amersfoort

zo 19 okt

14.30 u

Odeon de Spiegel

Zwolle		

zo 30 nov

14.30 u

Hanzehof

Zutphen

za 25 okt

19.30 u

Rabotheater

Hengelo

zo 07 dec

14.30 u

Lucent Danstheater

Den Haag

vr 31 okt

19.30 u

De Muzeval

14.30 u

Theater de Veste

Delft

zo 02 nov

14.30 u

Agnietenhof

Emmen		 zo 28 dec
vr 02 jan
Tiel		

zo 09 nov

14.30 u

Stadsschouwburg

Haarlem

vr 14 nov

19.30 u

Stadsschouwburg

Utrecht

za 15 nov

19.30 u

Junushoff

Wageningen

16.00 u

Stadsschouwburg

Amsterdam

zo 04 jan

14.30 u

Schouwburg

Arnhem

* Try out

** Premiere

tekst: Simon van der Geest • regie en bewerking: Josee Hussaarts • compositie: Rogier Bosman • spel: Rogier van Erkel,
Marieke van Leeuwen, Anne Prakke, Amir Vahidi, Wolter Weulink, Jochem Smit, Lucas Schilperoort en David Schwarz
muziek: Ensemble van Het Gelders Orkest • decor: Siem van Leeuwen • kostuums: Barbara Kroon
lichtontwerp: Paul van Laak • techniek: Hanno Siegers, Martijn Ceulemans e.a.
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Dissus:
Zat ik daar
in elkaar gedoken
met een plakzwembroek
op mijn enkels
te rillen op de koude bril
en ik dacht
wat ik echt
wat ik nu echt wil,

