Beste …
In 2018 viert Brussel de zestigste verjaardag van Expo ’58 en opent het AfricaMuseum in Tervuren
opnieuw zijn deuren. Reden genoeg voor theatergezelschap Action Zoo Humain om de
performance De Waarheidscommissie te herwerken naar de Brusselse context en opnieuw op te
voeren, deze keer in het unieke kader van de Belgische Senaat. Voor de Brusselse editie werkt Action
Zoo Humain samen met BELvue museum, DeMens.nu, KASK/School of Arts/HoGent, het Koninklijk
Instituut voor Midden-Afrika (KMMA), Muntpunt en NTGent.
De Waarheidscommissie houdt het midden tussen een performance, een theatervoorstelling en een
echte waarheidscommissie. In de commissie wordt de tentoonstelling van mensen uit ‘exotische’
landen, voornamelijk Belgisch-Congo, op de Brusselse wereldtentoonstellingen bestudeerd. Is de zoo
humain vandaag nog steeds actueel? Met Annemie Neyts als voorzitter gaan historici, artiesten en
getuigen op zoek naar de waarheid.
Omdat een theatervoorstelling in de plenaire zittingszaal van de Belgische Senaat niet alledaags is,
willen Action Zoo Humain en zijn partners hun nauwe volgers onder de noemer Vrienden van De
Waarheid van nabij bij de voorstelling en haar thematiek betrekken. Speciaal voor organisaties stelden
we een Vriendenpakket samen voor vijf personen, om samen met uw collega’s, medewerkers of
netwerk De Waarheidscommissie in de Senaat van dichtbij te beleven.
€210
▪ Vijf goede zitjes in de Senaat voor De Waarheidscommissie op 7 of 8 december 2018
▪ Vijf plaatsen voor een gidsbeurt door Brussel over (de)kolonisatie (drie keuzemomenten, in een
groep van max. 20 personen), georganiseerd door Muntpunt en Brukselbinnenstebuiten
▪ Een uitnodiging voor de nieuwjaarsdrink van Action Zoo Humain bij Muntpunt op donderdag 10
januari 2019
▪ Vijf keer het boek Zoo Humain: De blijde terugkeer van de barbaar door Chokri Ben Chikha
▪ Een nagesprek met de makers en spelers van De Waarheidscommissie op vrijdag 7 of zaterdag 8
december 2018
▪ De kans om een repetitie in de Senaat bij te wonen op 5 december 2018 (namiddag)
▪ De naam van uw organisatie op de website van Action Zoo Humain en in het programmaboekje
van de voorstelling
▪ Eén weggeefticket voor De Waarheidscommissie ten voordele van onze diversiteitswerking
Wilt u een of meerdere Vriendenpakketten aankopen? Stuur dan een mailtje
naar evelyne@actionzoohumain.be met vermelding van het aantal pakketten en de dag waarop u de
voorstelling wil bijwonen.
Geen interesse in een groepspakket, maar wel belangstelling om zelf Vriend van De Waarheid te
worden? Surf naar www.dewaarheidscommissie.com voor meer info.
Graag tot in de Senaat!
Hartelijke groeten

…

