VALS PLAT
Een snoeiharde
theatersolo over kanker
op zachte kussens…

Spel: Kitty van Mil

Regie: Michaël van Buuren
Techniek: Jasper Langelaan

Vals Plat
Vals Plat, een snoeiharde theatersolo over kanker op zachte kussens….
“Schiet me maar meteen dood, ik wil niets horen, ik wil geen behandeling”, sprak Kitty van Mil
tegen haar oncoloog Victor van der Vlugt toen hij vertelde dat ze een ingewikkelde, ernstige
kankersoort had. Drie weken later lag Kitty, hevig protesterend en denkend aan haar kapsel en
haar decolleté, toch gekoppeld aan zakken, gevuld met een gifrode chemococktail, op een zaal
met nieuwe kale vrienden. Gedurende zeven maanden druppelde de vlijmscherpe chemo wekelijks
in haar lichaam. En niet alleen de chemo zou vlijmscherp zijn...
Samen met regisseur Michaël van Buuren maakte Kitty deze onconventionele reality-toneelsolo
over kanker, waarin op authentieke wijze niets of niemand wordt ontzien en waarin met de
nodige graaiende, zwarte humor het publiek zaken te horen en te zien krijgt die meedogenloos
en confronterend zijn, maar ook ontroerend en ontwapenend.
“Door de openharigheid, de oprechtheid en de grensverleggende humor, de tragiek en de
authenticiteit in ‘Vals Plat’, leer je de werkelijkheid van het leven onder ogen zien. Een
werkelijkheid die hard is, maar ook teder, kwetsbaar en liefdevol.”
Liesbeth List

‘Vals Plat boeit en is van maatschappelijke waarde’
De Stentor

Spel en tekst: Kitty van Mil
Regie en scriptbegeleiding: Michaël van Buuren
Techniek: Jasper Langelaan
Algemeen advies: Liesbeth List
Medisch advies Radboudumc: Professor dr. Dietmar Ulrich,
dr. Sasja Mulder, drs. Annelies Werner en dr. René van Hoesel.
Foto voorkant flyer en affiche: Mariska Trimp, De Vakman.

Speeldata Campustheater Nijmegen
(tegenover het Radboudumc)
4 april en 5 april 2016.

Vals Plat draag ik op aan mijn
vader Wiet Trepels die op 25-jarige
leeftijd aan kanker overleed.

Speellijst ‘Vals Plat’ in seizoen
2016-2017

Theaterzaal C152

‘Vals Plat’ is ook in seizoen 2016-2017 weer in
een aantal theaters te zien. Zie speellijst, vanaf
mei 2016, op www.campustheater.nl voor een
theater bij u in de buurt.

Adres: HAN-Campus, Kapittelweg 33,
6525 EN, Nijmegen.

Boekingen ‘Vals Plat’

Aanvang: 19.00

Entree: 13 euro.
Reserveren via: Campustheater@han.nl
Inlichtingen: 024-3531111 of 024-3531252

Voor theaters: www.dezee.nl
Voor organisaties in de sector gezondheid- en
welzijn: www.krachtvanbeleving.nl. Ook lezingen
of colleges mogelijk via Kracht van Beleving.

