
Première Hotel Rock Bottom door danscollectief MAN || CO 
|| Première op 29 november 2018 in CC Amstel, Amsterdam  

  || Tournee november 2018 t/m april 2019  
 

Na een aantal succesvolle voorstellingen op diverse theater- en muziekfestivals, is MAN || CO nu voor 
het eerst te zien in het theater. 

Hotel Rock Bottom 
De voorstelling Hotel Rock Bottom komt voort uit de vraag: hoe gaan mensen om met druk en 
verwachting? Een onontkoombare vraag in de huidige maatschappij die bol staat van prestatiedrang 
en torenhoge verwachtingen. Hotel Rock Bottom lijkt de perfect getaway maar transformeert naar een 
confronterend en beklemmend instituut waarin verwachting verplichting wordt. Het imposante 
decorontwerp van scenograaf Sanne Lips, maakt de benauwende druk van de maatschappij voelbaar. 
Fysiek vallen wordt de dansers – letterlijk – onmogelijk gemaakt in deze gezellige isoleercel. Op eigen 
voeten zullen ze staan! 
 
  concept & uitvoering MAN || CO scenografie SANNE LIPS  
    kledingontwerp SABINE STAARTJES muziekcompositie DANIËL VAN LOENEN  
     lichtontwerp WILFRED LOOPSTRA 
MAN  || CO 
brutaal | energiek | sensueel  
Het vijfkoppige collectief maakt voorstellingen op het snijvlak van dans, theater en performance en 
wervelt inventief langs de grenzen van het dansveld. Met uitnodigende choreografieën prikkelt MAN || 
CO haar publiek en verleidt het tot lachen. Eerder maakte MAN || CO The winner takes it all en When 
we cried confetti – winnaar vakjuryprijs en festivalprijs Café Theater Festival Utrecht 2017. MAN || CO 
bestaat uit de dansers Moreen Beentjes, Lisa Feij, Susan Hoogbergen, Sjifra IJpma, en Roma Koolen. 

SPEELLIJST 2018    2019 
vrij 23 nov  DANSMAKERS | AMSTERDAM try out za 19 jan DE GELDERLANDFABRIEK | CULEMBORG 
za 24 nov  DANSMAKERS | AMSTERDAM try out ma 21 jan THEATER INS BLAU | LEIDEN 
woe 28 nov CC AMSTEL | AMSTERDAM try out do 7 feb PAND P | EINDHOVEN  
do 29 nov CC AMSTEL | AMSTERDAM première vrij 8 feb PAND P | EINDHOVEN  
ma 3 dec VRIJHOF THEATER | ENSCHEDE  za 9 maart DE POL | DIEPENHEIM  
do 20 dec CHASSÉ THEATER | BREDA |  za 30 maart THEATER WALHALLA | ROTTERDAM  
      vrij 12 april DE NIEUWE VORST | TILBURG 
      do 25 april COMPAGNIETHEATER | AMSTERDAM 
       
Hotel Rock Bottom wordt mede mogelijk gemaakt door: Norma Fonds, JanIvo Stichting, Amsterdams Fonds voor 
de Kunst, Fonds Podiumkunsten,  Prins Bernhard Cultuurfonds en Gravin van Bylandt stichting. 

      
- Einde persbericht - 

 
Voor meer informatie, perskaarten, beeldmateriaal of het aanvragen van interviews kunt u contact 
opnemen met Moreen Beentjes | moreen@mancobewegingstheater.nl of 06 - 108 72 848. 
Kijk voor meer informatie en de speellijst op mancobewegingstheater.nl/hotel-rock-bottom/

 PERSBERICHT  
Amsterdam, 2 oktober 2018 

http://mancobewegingstheater.nl/hotel-rock-bottom/

