BEYOND WORDS PRODUCTIONS

50
MINUTEN

VOOR ZORG & WELZIJN,
SCHOLEN EN BEDRIJVEN

DANS &
THEATER

In de tijd waarin we nu leven, leggen we en met name jongeren, de lat
torenhoog: we willen alles, moeten alles, kennen geen rem en spiegelen
ons aan een utopische parallelle wereld op social media die altijd aan staat.
Maar wat als we hier niet meer aan kunnen voldoen?
Als we de prikkels niet meer kunnen verwerken?
Als we tot stilstand komen.
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In deze voorstelling wordt het ontstaan van een burn-out langzaam zichtbaar: van signalen missen
in je lichaam tot het echt niet meer kunnen. Vervolgens laten we ook zien hoe je er weer uit kunt
komen. Want hoe doe je dat eigenlijk?
Beyond Words Productions is een productiehuis voor jong danstalent tussen de 14 en 23 jaar
die zich verder willen ontwikkelen als danser. Een maatschappelijk thema vormt altijd het
uitgangspunt voor de dansvoorstellingen van Beyond Words Productions. Na de voorstelling
bieden we, indien gewenst, professionele training of coaching. Op deze manier komt cultuur
en welzijn samen in onze voorstellingen.
Vliegen met gebroken vleugels wordt gedanst op en voor middelbare scholen, in de zorg en
welzijn-sector en is ook te boeken door het bedrijfsleven als onderdeel van het preventiebeleid. De voorstelling duurt 50 minuten. Rondom de voorstelling zijn er verwerkingslessen
ontwikkeld. Voor meer informatie mail naar productieleider@beyondwordsproductions.nl
Vliegen met gebroken vleugels is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van
de Provincie Gelderland, Gemeente Ermelo, Broekhuis en Ducky Dons BV.
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Artistieke leiding, script, choreografie en regie: Annemieke Bais-Langhenkel
Gast-choreografen: Dimitra Kolokouri, Lucienne Kraan en Daniel Vliek
Dansers: Reflection Dance Company van Dans en Theaterstudio Annemieke Bais
Het kleine kind: Dansers van Dans en Theaterstudio Annemieke Bais
Marketing en Sales: Laura Nieuwenhuis

Zakelijk advies: Erik-Jan Post

Social media: Laura van Kouwen

Geluid, ontwerp, foto en film: Martijn Bais

