
 

 

 

 

 

 

 

Première & cultuurprijs Panama Pictures 25 oktober  
 

 

Requiem for Lost Things 
Over wat we verliezen en de raadselachtige logica van het geheugen 

 

Op 25 oktober a.s. om 20.30 uur gaat de nieuwe voorstelling Requiem for Lost Things van 

Panama Pictures in première in de Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch. Aansluitend aan de 

première ontvangt choreograaf en artistiek leider Pia Meuthen de Prins Bernard Cultuurprijs 

Noord-Brabant uit handen van de voorzitter: commissaris van de Koning Wim van de Donk.  

 

Prins Bernhard Cultuurprijs 2018 

De jury roemt haar unieke en indrukwekkende oeuvre: ‘Pia Meuthen heeft Brabant verrijkt met 

zinnenprikkelende voorstellingen van ongekende zeggingskracht’, aldus juryvoorzitter 

Esmeralda Huizen. Met haar gezelschap Panama Pictures biedt Meuthen een hoogst 

oorspronkelijke mix van dans, circus en muziektheater.’ 

 

Requiem for Lost Things 
Requiem for Lost Things gaat over verlies en de raadselachtige logica van ons geheugen. De 

charismatische dansers en acrobaten van Panama Pictures ontmoeten elkaar in parallelle 

werelden. Een bijzonder architectonisch decor verdeelt de ruimte in verschillende lagen. In dit 

eigen universum dagen de mannen elkaar uit met spannende lucht- en vloeracrobatiek en vinden 

hun troost in saamhorigheid. 

De nieuwe compositie van Strijbos & Van Rijswijk waarin hun elektronische klankwereld de 

dialoog aangaat met de live muziek van Han Stubbe en Hannes d’Hoine (van het bekende 

Antwerpse DAAU) zorgt voor een spannende muzikale ontmoeting. 

  



 

 

Credits Requiem for Lost Things 

choreografie: Pia Meuthen 

dans/acrobatiek: Francesco Barba, Fabian Krestel, Tarek Rammo, Jefta Tanate, Nilda Martinez 

live muziek: Han Stubbe & Hannes d'Hoine 

compositie: Strijbos & Van Rijswijk 

scenografie: Sammy van den Heuvel 

ontwerp kraaien: Matt Jackson 

kostuumontwerp: Sanne Reichert 

lichtontwerp: Bart Verzellenberg 

dramaturgie: Angelique Willkie 

assistentie & training: Miquel de Jong 

 

Requiem for Lost Things is een productie van Panama Pictures in co-productie met Strijbos & 

Van Rijswijk. Panama Pictures is het huisgezelschap van theater Verkadefabriek en wordt 

structureel ondersteund door Fonds Podiumkunsten, provincie Noord-Brabant en gemeente 's-

Hertogenbosch. Panama Pictures maakt inhoudelijk gelaagde voorstellingen op het snijvlak van 

dans en circus. 

 
Meer informatie 

Kijk voor meer informatie over de voorstelling en Panama Pictures op www.panamapictures.nl.  

Of neem direct contact op met Lieke Straates: 06 10096574 / marketing@panamapictures.nl.  


