
 

Next to Normal: Palestinian Stories Untold 
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Verrassend andere verhalen uit Palestina in het theater 
 
Amsterdam, juli 2018 
 
Next to Normal Palestinian Stories Untold was in november al eenmaal te zien in Amsterdam maar komt 
wegens succes terug naar Nederland! De voorstelling is geselecteerd voor het Amsterdam Fringe Festival en 
zal van 12 t/m 14 & 16 september te zien zijn in Nowhere in Amsterdam. Vijf jonge Palestijnse 
acteurs/vertellers zullen geven in deze voorstelling op basis van hun eigen persoonlijke verhalen een inkijk 
geven in het leven in Palestina. 
 
Palestina is constant in het nieuws. We zien jongeren stenen gooien, huilende moeders, rakketten en 
getraumatiseerde kinderen. Maar weten we wat jonge Palestijnen echt bezig houdt? Wat maakt hen gelukkig, 
waar maken ze zich zorgen om? Wie zijn hun helden? Wat zijn hun verhalen? 
 
In Next to Normal onderzoeken we het leven van vijf jonge Palestijnen. Zij nemen het publiek mee naar hun 
land, gebruik makend van oude en recente verhalen, op die manier een persoonlijke en soms politieke 
voorstelling creërend. Omdat ze leven in een land waar het persoonlijke altijd politiek is. Maar waar het leven 
soms ook even helemaal niet politiek is. 
 
Next to Normal wordt gemaakt door Jasmin Shlalda, Rabee Hanani, Saje Dumarie en Sezar Obead. De eerste 
drie wonen en werken op de Westbank en zijn verbonden aan het Ashtar Theatre in Ramallah, in 
samenwerking waarmee deze productie tot stand komt. Daarnaast werken ze voor verschillende andere 
theatergroepen. Sezar Obead woont in Ibilin en studeert acteren en theater in de community aan het Western 
Gallilee College in Acco. Next to Normal (voertaal engels) wordt geregisseerd door Arjen Barel en Soufiane 
Moussouli, die eerder samen betrokken waren bij Gelukszoeker, Marok(k)anen huilen niet, Five questions you 
always wanted to ask a terrorist en verschillende andere storytelling/theater producties.  
 
Storytelling\theater lab  
Het Storytelling\theater lab is een productie laboratorium van theater voorstellingen gemaakt door (semi) 
professionele theatermakers met een cultureel diverse achtergrond. Het gebruik van storytelling is daarbij het 
uitgangspunt. 
 
Speeldata 
 
12 t/m 14 september  21:00 uur Locatie: Nowhere (Madurastraat 90), Amsterdam  
16 september  18:30 uur  Locatie: Nowhere (Madurastraat 90), Amsterdam 
 
Kaartverkoop (kaartprijs € 12,50) start vanaf 20 juli via www.amsterdamfringefestival.nl  

 
Een productie van Stichting Storytelling Centre Amsterdam, ism Ashtar Theatre, Ramallah 
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Voor meer informatie, beeldmateriaal en interview verzoeken kunt u contact opnemen met  
Storytelling Centre/Bureau Barel: Lenneke Beunk, T: 020-4121415 E: lenneke@bureaubarel.nl 

http://www.amsterdamfringefestival.nl/

