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LIVE OP TV BIJ OMROEP FLEVOLAND: SUBURBIA EN BLACK PENCIL HERDENKEN SAMEN OP
4 MEI
Theatergroep Suburbia en Black Pencil maken gezamenlijk een speciale voordracht na de Nationale
Dodenherdenking op 4 mei in het Bos der Onverzettelijken. Een programma van gedichten,
getuigenissen en muziek. Voor deze herdenking is de Oekraïense componist Alfred Momotenko
gevraagd een nieuw stuk te componeren. In samenwerking met Omroep Flevoland wordt de
voordracht om 20.30 uur live uitgezonden.
Theatergroep Suburbia, Black Pencil, het Bos der Onverzettelijken en Omroep Flevoland staan samen
stil bij de Dodenherdenking op 4 mei. In een programma van muziek, getuigenissen, gedichten en rap
verbinden Suburbia en Black Pencil verschillende verhalen en mensen met elkaar.
De Nationale Dodenherdenking heeft dit jaar een urgente betekenis gekregen die we een paar
maanden geleden niet hadden kunnen voorzien. Juist daarom gedenken wij nu. Door verhalen door
te geven, kan het besef levend gehouden worden dat zoiets verschrikkelijks als een oorlog nooit mag
gebeuren. Een vraag die weer actueler is dan ooit.
Bijzonder is de samenwerking met de Oekraïense componist Alfred Momotenko. Speciaal voor deze
avond componeert Momotenko een nieuw stuk, uitgevoerd door Black Pencil. De Almeerse rapper
Dyon Wilkens (21) zal een door hem nieuw geschreven rap ten gehore brengen. Verder dragen
Suburbia-acteurs Hanne Arendzen en Ali-Ben Horsting getuigenissen uit de Tweede Wereldoorlog
voor en gedichten van onder anderen Remco Campert en Marieke Lucas Rijneveld. Suburbia in de
Buurt-speler Netty Veltman (76) leest een fragment uit het dagboek van Anne Frank.
Dit programma is onderdeel van de volledige herdenking in het Nationaal Verzetsmonument, het Bos
der Onverzettelijken in Almere. De voordracht start om 20.30 uur en wordt live uitgezonden door
Omroep Flevoland. Met haar live tv-uitzendingen wil Omroep Flevoland cultuur letterlijk de
huiskamer in brengen. De omroep heeft een langdurige samenwerking met Suburbia
om voorstellingen bereikbaar te maken voor een groter publiek via tv-uitzendingen.
Het programma is onderdeel van Theater na de Dam, het landelijke initiatief op 4 mei van
theatermakers en artiesten in heel Nederland. Op de avond van de Nationale Dodenherdenking
worden voorstellingen of lezingen georganiseerd die een actueel perspectief bieden op de Tweede
Wereldoorlog en de wereld van vandaag.
Idee: Albert Lubbers en Jorge Isaac, regie: Albert Lubbers, muzikale leiding: Jorge Isaac, musici: Black
Pencil ensemble, muziek: Alfred Momotenko, Robert Schumann (arrangement van Roderik de Man),
rap: Dyon Wilkens, voordracht: Hanne Arendzen, Ali-Ben Horsting, Netty Veltman.
Een programma van Theatergroep Suburbia en Black Pencil in samenwerking met Stichting Bos der
Onverzettelijken en Omroep Flevoland. Aanvang: 20.30 uur, ná het volledige
herdenkingsprogramma in het Bos der Onverzettelijken. Openbare toegang, publiek is welkom.
Meer informatie op www.theatergroepsuburbia.nl, www.blackpencil.org en
www.bosderonverzettelijken.nl.
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Omroep Flevoland
Omroep Flevoland is de regionale omroep van Flevoland en informeert de inwoners van Flevoland
over wat er zich in de regio afspeelt. Via radio, televisie, internet, de app en social media brengen zij
programma’s met nieuws, achtergronden, cultuur, sport, weer en verkeer uit Flevoland. De
uitzending is te zien via tv op KPN 505 en Ziggo 706.
Theatergroep Suburbia
Theatergroep Suburbia speelt voor iedereen, ook als je (bijna) nooit theater bezoekt. Ontroerende,
tragische en geestige voorstellingen over de vraag ‘hoe moet je leven?’. Suburbia maakt
voorstellingen in het theater en op onverwachte locaties in de stad en de natuur van Flevoland.
De komende jaren haalt Suburbia jonge talentvolle theatermakers naar Almere. Suburbia maakt
naast voorstellingen ook kunstinstallaties, films en werkt samen met Almeerders bij Suburbia in de
Buurt.
Black Pencil
Black Pencil kent een unieke bezetting en combineert binnen zijn veelzijdige programma’s
avontuurlijke eigen arrangementen van oude muziek met nieuw repertoire, alsmede
grensverleggende concertvormen.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie, interviews en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Nana Jongerden,
marketing en publiciteit Theatergroep Suburbia. Mail: nana@theatergroepsuburbia.nl. Telefoon:
036- 8448148, mobiel: 06-10188815. Of u kunt contact opnemen met de afdeling communicatie van
Omroep Flevoland, Elise Keuter, telefoon 06-82955708 of e-mail naar: marcom@omroepflevoland.nl.
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