context:
een absolute
Han Buhrs en Jannie Pranger =
zang en teksten
Yvonne Kroese = beeld, video, zang
Chad Langford = computer,
live elektronica
Luc Houtkamp = computer,
live elektronica en composities

datum: 16 (premiere), 17 en 18 april 2010
Aanvang 20:30, 18 april Aanvang 14:30 uur

Plaats: Theater Zeebelt
De Constant Rebecqueplein 20 A, Den Haag

Informatie POW Ensemble: 06-30687517,
thepowensemble@xs4all.nl
Informatie en Reserveren Zeebelt: 070-3656546,
info@zeebelt.nl
in context wordt het nieuws van de dag
becommentarieerd, verhyped en verstoord.
vijf redactiemedewerkers van een virtuele
krant proberen zich staande te houden in
een vliegende 'global' storm van tekst,
beelden en geluid. Als snelle datawerkers
halen ze elke deadline en schuwen ze de
grote thema's van het dagelijkse nieuws
niet. Typend, zingend, sprekend, spelend,

met computers, muizen en minicamera's,
dwars door interfaces en netwerken op
zoek naar CONTEXT, RUIS en HYPES want
daarmee kan men scoren.
In deze voorstelling worden mobieltjes
nu eens niet gesmoord maar mogen van
zich laten horen.

hype!

rauw
en
hard!

Een programma dat,
afwisselend gevoed
door hard nieuws en
slechte smaak,
de daagse gang der
dingen ontrafelt en
weerspiegelt.
Vettige flitsen
versus de stilte
van een sterfgeval.
De waarheid als
religie, waar geen
mens nog in gelooft.
[Ingezonden mededeling]

Nog voor de premiere van zijn nieuwe
programma 'Context' heeft het POW Ensemble
aan den lijve ondervonden hoe gevaarlijk het
kan zijn om bijtend commentaar te leveren op
het politieke nieuws. Meer wil het ensemble
op het moment niet kwijt, maar belooft dat
nadere informatie tijdens de voorstelling wordt
verstrekt.

Hersendood
door
schuld!
Tekst: Jannie Pranger

Vorig jaar september verscheen er een
publicatie in het gerenommeerde tijdschrift
Muscience over het risico op hersenbeschadiging bij blootstelling aan meer dan
1000 beats achtereen. Hoewel het artikel
destijds weinig stof deed opwaaien, valt er
nu wel degelijk een slachtoffer te betreuren. Afgelopen weekend is tijdens het jaarlijkse Dubai Dance een 19-jarige bezoeker
getroffen door hersendood. Van officiële
zijde is nog niets vernomen, echter de
beelden op You Tube liegen niet. Daar is
te zien dat de man onbeschermd wordt
vastgebonden aan een speaker. Desgevraagd beroept de DJ-vakbond zich op de
criminele achtergrond van dit noodlottige
voorval en wenst geen verdere actie te
ondernemen.

En toen
En toen niet
de dieren het wel best vonden
of de banken zich schaamden
En niet
een sateliet
zich niet
aan zijn baan hield
Wat niet
kon
En er niet
werd afgerekend
Toen er niet
of weinig
geld was
En niemand zei
't is wel goed zo (2x)
(want zo goed was het niet)
Toen niet
achteraf
'n beetje doodgaan
niet doorging
omdat niets
er nog niet aan toe was
Wat toen (21x)
niet
niet
niets?						
han Buhrs

Losgetrokken feiten!
(bron: volkskrant, 2 mei 1992)
“Losstaande feiten zijn de openbare schenders van
elk verhaal”, waarschuwde Leijten in 1991 in zijn
afscheidsrede aan de Katholieke Universiteit van
Nijmegen.
“Of de droge vaststelling ‘ hij drinkt’, afschuw dan
wel vertedering zal oproepen, wordt in het bijzonder
bepaald door de leeftijd van die ‘hij’: is het een
pasgeboren baby van het mannelijk geslacht, voor
het eerst aan de moederborst gelegd, of wellicht een
oude, dikke man - het dreigend perspectief van alle
mannelijke baby’s - van wie langs deze beknopte weg
wordt aangeduid dat hij te véél drinkt, en dan beslist
geen melk. Losgetrokken feiten ontkennen dat zij tot
een verhaal behoren en hun duiding is reeds daarom
levensgevaarlijk!”

de waarheid
heb ik nooit
geweten,
ik heb
sowieso geen
geweten!

Parker leeft, rauw,
hard en gierend!!!
Van een van onze verslaggevers, Amsterdam, Bimhuis 6 februari
[Ingezonden mededeling]

In het bomvolle Bimhuis viel een grote stilte toen het 6-jarige wonderkind
Robin de Vries uit Heerlen het podium opkwam. Dit was het moment waarover
het in de media al weken gonsde. De saxofoon hing zwaar aan zijn fragiele
nekje, bijna tot op de grond. Maar de montere knik die hij aan het
gelegenheidscombo gaf getuigde van een grote zelfverzekerdheid en het
publiek reageerde met een klaterend welkomapplaus. Even een blik van
verstandhouding met de slagwerker en daar klonk het ‘scrapple from the
apple,’ Parkers favoriete standard. Wat een trefzekerheid, wat een souplesse
en wat een tempo, en die klank, rauw, hard en gierend, dit was nog eens
Bebop. Waar haalt zo’n jongen het vandaan?
Het publiek stond op de banken, mobieljes zoomden in, het wilde meer.
De verzamelde pers stroomde toe, maar het ventje werd gauw in veiligheid
gebracht door een medewerker van Bureau Jeugdzorg, want hoe jong die
kleine Robin ook was, zijn leventje was al wel getekend door de blues.
Hoe dan ook,we zullen vast nog veel van dit kleine genie horen.

