Grand Theatre Groningen presenteert

MEI 18 (VRIJDAG) 20:30 U
Braakland/Zhebilding
Electro Acoustic Sessions: Lev
PRIJZEN: €15,00 (Vol tarief) / €10,00 (Grand pas) / €12,50 (Cjp) / €12,50 (65+)
RESERVEREN: http://www.grandtheatregroningen.nl/programma
Moskou 1922. De jonge muzikant en uitvinder Lev Theremin demonstreert in het Kremlin een revolutionair
nvloedt met zijn handen. Zo speelt hij muziek. Zwaar onder de indruk stuurt Lenin de jonge Lev op een
wereldwijde promotour en geeft hem daarbij de opdracht te infiltreren in Amerikaanse wetenschappelijke
kringen. Maar op bevel van Stalin wordt Lev een tijdje later gekidnapt door de KGB en naar Siberische kampen
gestuurd...
'Lev' is een spannende en muzikale roadmovie-op-toneel, gemaakt in 2004. Het stuk staat dit voorjaar
kortstondig terug op het repertoire en is buiten België alleen in Groningen te zien.
Grand Theatre Groningen presenteert in het kader van Electro Acoustic Sessions een weekeinde waarin je het
instrument en zijn uitvinder goed kunt leren kennen. Er zijn optredens van thereminvirtuoos Pamelia Kurstin,
klanktovenaar Wilco Botermans en het eigentijdse electronicaduo Knalpot. Het dramatische levensverhaal van de
uitvinder en naamgever van het instrument, de Russische muzikant en natuurkundige Lev Theremin, staat
centraal in de muziektheatervoorstelling 'Lev' van het Leuvense gezelschap Braakland/Zhebilding.
Electro-Acoustic Sessions is sinds 2010 een klein muziekfestival van Grand Theatre Groningen gewijd aan het
inspirerende grensgebied tussen electronische en acoustische muziek.
Tekst en regie: Stijn Devillé * spel: Dirk Buyse * compositie en live-uitvoering muziek: Geert Waegeman, Rudy
Trouvé.
RECENSIES
Een schepping van ongekende schoonheid, ontstaan uit de perfecte balans tussen muziek en woord. Het maakt van ‘Lev’
een meesterwerk waar men nooit op uitgekeken raakt.
--- De Tijd --Het is een voorstelling die je laat genieten van een waanzinnig, maar een écht verhaal, waarbij je bovendien een pracht
van een intrigerend concert met uitzonderlijke vibraties te horen krijgt. Good vibrations!
--- Pol Arias op Radio ! ---

