Het is mij een waar genoegen mijn nieuwe muziektheatervoorstelling aan te kondigen. Na anderhalf jaar componeren,
schrijven, filmen, testen en met bamboe ritselen onder mijn
bureau is het dan zover. Nieuw Amsterdams Peil brengt de
première van UrWald, met Porgy Franssen als Geräuschemacher en Verteller bij een avondvullende speelfilm met live
orkest. Wees van harte welkom bij de wereldpremière in
het Muziekgebouw aan ‘t IJ op 10 oktober aanstaande.
Vele groeten,
Arnoud Noordegraaf

10 oktober 2013
20.15 uur
Muziekgebouw aan 't IJ
Amsterdam ---> TICKETS

"de geest is als
een woud, daar kun
je in verdwalen..."
UrWald is geproduceerd door Roland Spekle

Alles onder
controle?
Het oerbos zingt rond in je hoofd en dringt door
in al je vezels. Gids Porgy Franssen sleurt de
bezoeker mee naar een onbegrensde gevoelsjungle. Op strooptocht naar dekrochten van
de menselijke ziel. We dalen af in het woud en
geraken dieper en dieper in de stem, het geluid,
het verhaal. Speelfilm, theater en muziek vloeien
samen in UrWald, de nieuwste voorstelling van
componist en regisseur Arnoud Noordegraaf.
Eenmaal in de wildernis word je geconfronteerd
met de stormachtige relatie van een succesvol
echtpaar dat op eigen wijze de wispelturige
natuur naar haar hand wil zetten. Maar dan
vertoont de alledag van UrWald de eerste
haarscheurtjes… natuur en werkelijkheid
groeien naar elkaar toe. Vernislaagjes
verdwijnen en oerinstincten zegevieren.
Is alles nog onder controle?
UrWald is een voorstelling voor ensemble
Nieuw Amsterdams Peil, acteur Porgy Franssen
en avondvullende filmbeelden. Bedenker
Arnoud Noordegraaf weet als geen ander de
dimensies van film, muziek en beeldende kunst
op te rekken. Met zijn vorige voorstelling A.M.
(2010) maakte hij een succesvolle toernee
langs verschillende festivals en theaters.
Voor UrWald werkt Arnoud Noordegraaf nauw
samen met de aanstormende Engelse schrijver
Adrian Hornsby.

Voor meer informatie
www.urwald.nl
UrWald komt tot stand met ondersteuning van Fonds

voor Barooni. De speelfilm is geproduceerd door

Podiumkunsten, SNS REAAL Fonds, VSBfonds, Nederlands

Inexcelsisvideo, Joggem Simons.

Filmfonds en AFK (Amsterdams Fonds voor de Kunst).

It is with great pleasure that I announce my new music theatre
work. After eighteen months of composing, filming, testing
and fiddling bamboo under my desk, it’s here.
Ensemble New Amsterdam Peil premieres UrWald, with Porgy
Franssen as Foley-artist and narrator for a feature film with live
orchestra. You’re very welcome to attend the World Premiere
at Muziekgebouw aan’t IJ, Amsterdam on october 10th.
Best,
Arnoud Noordegraaf

october 10 , 2013
20.15 p.m
Muziekgebouw aan 't IJ
Amsterdam ---> TICKETS
th

“The mind is like
a forest, you can get lost...”

Everything under
control?

The primeval forest sings around in your mind,
and penetrates the deepest fibers of your brain.
Narrator Porgy Franssen drags his audience
deep into the woods, on foray in the outskirts
of the human soul. The deeper we go, the more
we plunge into the sound of a voice, a story,
a film. Feature film, music and theatre merge
in UrWald, the latest work of composer and
director Arnoud Noordegraaf.
Once in the wilderness you are confronted with
the stormy relationship of a successfull couple
who want to influence fickle nature in their own
way. But then the everyday life of UrWald shows
the first cracks… nature starts creeping in; under
the surface, primal instincts prevail.
Is everything still under control?
UrWald is a performance for ensemble Nieuw
Amsterdams Peil, actor Porgy Franssen and a
full lenght film. Arnoud Noordegraaf know how
to stretch the dimensions of film, music and visual arts. His acclaimed opera A.M. (2010) toured
many festivals and theaters. For UrWald,
Arnoud Noordegraaf works closely together
with the upcoming English writer
Adrian Hornsby.

More information on
www.urwald.nl

Urwald is produced by Roland Spekle

UrWald is created with support of Fund

for Barooni. The film is produced by

Performing arts, SNS REAAL Fonds, VSB Foundation, Dutch

Inexcelsisvideo, Joggem Simons.

Film Fund and AFK (Amsterdam Fund for the Arts).

