wo 30.03.2022 – Cc Strombeek

Nu het nog kan
Martha!tentatief

“Op een ochtend fiets ik naar mijn werk. Links van mij het vliegveld, rechts volkstuintjes. Terwijl de opkomende
zon in mijn linkeroog valt, denk ik plots: fuck! Ik heb gisteren niet naar ons moeder gebeld. Ik heb al vier dagen
niet meer naar ons moeder gebeld. Terwijl, toen ze in het ziekenhuis lag, belde ik haar elke dag. Waar ben ik
mee bezig? Het is herfst. De bladeren vallen goudgeel van de bomen en ik rijd overal voorbij. Fuck zeg.”
Aan het woord Johan Petit, theatermaker en gelegenheidsfilosoof. Er ligt weer iets op zijn hart, over het leven,
maar vooral over hoe hij zelf in dit leven staat. In maart 2020 was hij net bezig met de voorbereiding van een
nieuw stuk toen de coronacrisis uitbrak. Alles viel stil. In juni werd zijn moeder ziek en ging het leven met hem
aan de haal. In de daaropvolgende maanden probeerde hij wat hem overkwam in woorden te vatten.

Duur: 1u30
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Pers
"Waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Daar is Johan Petit het levende bewijs van in Nu het nog
kan, een van zijn meest intieme voorstellingen bij zijn gezelschap MartHa!tentatief."
– Els Van Steenberghe in Knack Focus *** , 2.10.21
"Enige melancholie was Johan Petit nooit vreemd, alleen kwam dit ingrediënt zelden beter tot zijn recht als in
deze voorstelling."
– Ilse Dewever in Gazet van Antwerpen **** , 2.10.21
"Als observator van het dagelijkse leven blijft Petit onovertroffen: met rake anekdotes vol couleur familiale
schept hij het beeld van een warm gezin, waarin de zorgrollen voor het eerst worden omgedraaid."
– Filip Tielens in De Standaard , 4.10.21
Lees de volledige recensies op https://www.ccstrombeek.be/podium/nu-het-nog-kan

THEATER binnenkort
vr 1.04.22 - De nieuwe man - DE HOE (Westrand Dilbeek)
wo 20.04.22 - De Paradox van Bertrand Russell - Thomas Janssens & Peter De Graef
do 28.04.22 - De Vloed/De Vlucht – SKaGeN (Westrand Dilbeek)

