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LAZARUS SPEELT

ROMPSLOMP
Geregeld krijgen we het niet geregeld
Het systeem heeft je leven in beslag genomen. Dat is heel vervelend, zeker
als je van je leven afhankelijk bent. Het systeem kan allerlei redenen hebben
om een leven in beslag te nemen.
g Je leven legt een te groot beslag op het systeem, waardoor
		 het systeem als zodanig niet goed meer functioneert.
g Het systeem herkent je leven niet als zodanig.
g Het systeem is niet compatibel met de manier waarop je
		 jouw leven leidt.
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Een inbeslagname is niet altijd terecht. Het systeem is niet waterdicht. Het is
verstandig om daar niet te lang bij stil te staan, in het belang van een goed
functionerend systeem.
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In Rompslomp onderzoeken we de menselijke noodzaak om regels te
creëren en de nog menselijkere noodzaak om aan die regels te ontsnappen.
En dat systeem, zit dat niet vooral in je hoofd?
Rompslomp: Geregeld krijgen we het niet geregeld.

BINNENKORT BIJ ARSENAAL/LAZARUS
MOUSSEM PRESENTEERT ‘THE ARCHITECTS’
DO 29 NOVEMBER
Een theatrale cross-over tussen dans en beeldende kunst die met zin voor humor
de kunstmarkt op de korrel neemt. Van en met Youness Atbane en Youness
Aboulakoul. De voorstelling wordt in het Nederlands boventiteld.
DE MAN IS LAM - STICHTING NIEUWE HELDEN E.A.
VR 14 DECEMBER (UITVERKOCHT!)
Lucas De Man, Ahmet Polat en Rashif El Kaoui luiden uit naam van alle
mannen de noodklok en trekken gezamenlijk op onderzoek uit. Het resultaat is
een prikkelende rollercoaster door de wereld van de man.
BUZZ - KOPERGIETERY, KGBE & ARSENAAL/LAZARUS
DO 10 T/m ZA 19 JANUARI
Charlotte Vandermeersch bewerkte de bejubelde debuutroman “Buzz
Aldrin, waar ben je gebleven?” van de Noorse schrijver Johan Harstad tot een
meeslepende totaalbeleving in woord, muziek en beeld. Met live muziek van
Antoon Offeciers en Karen Willems.
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Volg ons ook op facebook en instagram!
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ZA 23 + ZO 24.09.17
TELKENS OM 15 U
BIJ ARSENAAL/
LAZARUS
IN MECHELEN
I.S.M. CCMECHELEN,
DE MAAN, MECHELEN
KINDERSTAD, E.A.

TICKETS: € 10/6 (-12 JAAR)
INFO/RESERVEREN:

ARSENAALLAZARUS.BE
EN 015 42 25 44
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