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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.
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.
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.

___

tekst
Marcel Osterop
spel
Günther Lesage, Noa Pylyser, Sietse Remmers,
Ryszard Turbiasz en Joris Van den Brande
kostuum
Karen De Wolf
lichtontwerp
Jeroen Doise
dansadvies
Randi De Vlieghe
techniek
Dieter Lambrechts, Thomas Cuyckens en Rutger Mollen
productieleiding
Marjolijn Hectors
een productie van
ARSENAAL/LAZARUS
ROMPSLOMP

2

LESMAP

SCÈNEFOTO’S © Raymond MALLENTJER

ROMPSLOMP

3

LESMAP

ROMPSLOMP

4

LESMAP

ZO WERD ROMPSLOMP GEMAAKT
https://youtu.be/PlpmIZ5X4QE
Wie heeft de tekst geschreven? En werd die kant-en-klaar afgeleverd? Waarom de titel ‘Rompslomp’?
Günther, Joris, Ryszard, Noa, Sietse en Marcel beantwoorden deze en andere vragen.

___

De ongeregelde regels van Lazarus
https://klara.be/de-ongeregelde-regels-van-lazarus
Beluister het gesprek met acteur Günther Lesage in Espresso op Klara.

___

“stuk stemt tot nadenken maar zit vol humor”
https://www.arsenaallazarus.be/assets/750
Lees het interview met Günther Lesage in Het Nieuwsblad van 10 november 2018.

___

De Theatercodes
https://www.youtube.com/watch?v=qdOBeQ3BGQo
Om de voorstellingen zo min mogelijk te storen vragen wij om je gsm uit te schakelen voor aanvang van
de voorstelling. Het is niet toegelaten om te eten, te snoepen, te drinken of te fotograferen. In dit animatiefilmpje wordt het allemaal uitgelegd.

___

MEER INFO, RECENSIES, PERSKNIPSELS,... OP WWW.ARSENAALLAZARUS.BE
https://www.arsenaallazarus.be/kalender/item/lazarus-speelt-rompslomp
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