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Marieke is theaterregisseur. En neemt
samen met Iris Spanbroek de artistieke
leiding op zich van WYF. WYF is in 2020
opgericht en maakt collectief
nachtmerrieachtige sprookjes over
activistische thema’s.
Marieke doet de Master in Theatre op de
toneelacademie in Maastricht en doet
onderzoek naar activisme en
scenografie.
Ze werkt het liefste interdisciplinair met
een groep wilde kunstenaars vanuit alle
hoeken en gaten aan één project.
Hierdoor is het kleurrijk, levendig en ook
altijd met een gezonde dosis verwarring.
Marieke gaat goed op chaos en ziet het
als haar taak om in de brei de rode draad
te vinden.
Zij wil het mysterieuze van het leven
voelbaar maken. Zij heeft een liefde voor
de verloedering en raadselachtige
karakters die je alleen maar in dromen
ontmoet.
Bij WYF is Marieke initiator, motor en
eindverantwoordelijke van het project en
nodigt uitvoerende makers uit om samen
met haar het project in te duiken.

MORE HUMAN THAN HUMAN
VERWACHT
02/02/2023 PREMIERE
THEATER KIKKER
Marieke maakt bij WYF de voorstelling MORE
HUMAN THAN HUMAN. Een dystopische
performance over de toekomst van sekswerk. In
deze science fiction is sekswerk illegaal. Drie
figuren zitten weggestopt in een futuristisch
rijtjeshuis. Op sprankelende schoenen en in
zilveren pakken sluipen zij stilletjes rond.
Hardnekkig gaan ze door, totdat er eentje kapot
gaat.
In MORE HUMAN THAN HUMAN bevraagt WYF
de illegale prostitutie van nu. Bonussen voor
onveilige seks, geen panic buttons en een
schimmige manager die het geld opeist. Hoe
gaan we om met figuren die we als
minderwaardig beschouwen? Verwacht tijdens
deze performance van WYF onderhuidse dreiging
en snoeiharde techno.

Marieke is opgegroeid in een buurt met veel
gezinnen aan de rand van de samenleving. Zij
vond haar weg tussen de straatbendes en
crackverslaafden. Ze groeide op alleen op straat
ver weg van thuis en school. Zij leerde hier dat er
armoede is in Nederland. Maar niet de armoede
die je kan zien. Eentje die zich afspeelt achter
gesloten deuren. Bij WYF vindt ze de plek om die
verhalen op te zoeken en te vertellen en zij
schuwt niet om de vieze randjes te laten zien.
Hoe maken we levens zichtbaar die nu niet
zichtbaar zijn?
Bij MORE HUMAN THAN HUMAN werkt WYF
interdisciplinair. Zij werkt samen met een danser,
een mime-speler, tekst-acteur, scenograaf en
techno-dj. Op de vloer komen al deze disciplines
samen. Voor MORE HUMAN THAN HUMAN
werkt ze samen met Marouan Bedehmane,
Danielle Huyghe. Martijn Schrier, Stefanie Bonte
en Simeon van Tongeren.
MORE HUMAN THAN HUMAN zal vanaf februari
2023 spelen in Theater Kikker en op diverse
locaties in het land.

ZOOCHOSIS
tour 2021 - 2022
08/04/2022 PREMIERE THEATER KIKKER

21/06/2021 VOORONDERZOEK OP
LOCATIE
TRAILER:
https://www.instagram.com/tv/CcZxumJjjVU/?utm_sou
rce=ig_web_copy_link
In ZOOCHOSIS zien we iemand die niemand is. Een
stukje crêpepapier in een isoleercel. Zijn
bewegingsruimte is 2 bij 3 meter en hij zit hier voor
zijn eigen bestwil. Maar is dat ook zo? Wat doe je als
je leven niks waard is?
ZOOCHOSIS is een op waarheid gebaseerde
muziektheatervoorstelling over hoe iemand menselijk
kan blijven in onmenselijke situaties. Over een
systeem dat goede intenties heeft, maar de draad is
verloren en is gestopt met zoeken. Met een poëtische
gloeilamp schijnt WYF een licht op een duistere
werkelijkheid.

De inspiratie voor deze voorstelling was de broer
van Marieke Heerema. Die 9 dagen in een
isoleercel doorbracht op 15-jarige leeftijd. WYF
stilstaan bij tragische en koortsachtige
vraagstukken. Met ZOOCHOSIS maken ze een
opgefokte en aandoenlijke voorstelling over de
rafeligheid van het leven. Door de goede
bedoeling maar slechte uitwerking in het
alledaagse systeem te laten zien, grijpen ze je bij
de strot.
Regisseur: Marieke Heerema
Dramaturg: Iris Spanbroek
Speler: Martijn Schrier
Muzikanten: Joram Heijmans en Erwin
Eigenraam
Decorontwerper: Robert Groenewald
Maskerontwerp: Kim de Veel en Marieke
Heerema
Kostuum: Marieke Heerema en Reina Kuijt
Lichtontwerp: Niels Ermstrang
ZOOCHOSIS wordt mede mogelijk gemaakt door:
De Gemeente Utrecht, Stichting Elise Mathilde
Fonds, K.F. Hein Fonds, Fentener van Vlissingen
Fonds, Prins Bernard Cultuurfonds Utrecht, en
Amarte Fonds.

ZOOCHOSIS 2021 IN DE LOODS VAN DE NIJVERHEID, UTRECHT (PRESETATIE VOORONDERZOEK)

JE WYF DOET ZEVEN VERLEIDINGEN
HELE ZOMER 2021
LOCATIE: OP HET TERREIN VAN DE NIJVERHEID
In de zomer van 2021 maakt WYF zeven kleine interventies op het cultuurterras van
kunstbroedplaats De Nijverheid. We hebben een jaar lang gevast, in een donker hol naar de
muur gestaard, en nu gooien we eindelijk alle remmen los. We gaan vol die afgrond in! Vanuit
een nihilistische en hedonistische houding stellen we de vraag: waarom toch altijd die drang naar
opwinding? Uit onverwachte hoek zal WYF je borreltijd binnen vallen. Voor elke interventie
werken we vanuit zeven verleidingen: woede, luidheid, lust, ijdelheid, vraatzucht, hebzucht en
jaloezie. Elke interventie verkennen we het terrein van De Nijverheid met een andere
theatermaker. We werken samen met Marieke Giebels, Quintijn Rerlouw, Astrid Leerkamp,
Joram Heijmans, Marouan Bendehmane

KOPFKINO
tour 2020
09/2020 PREMIERE Amsterdam Fringe Festival
TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=R3H_q8LxmX0
Aan de rand van de snelweg verschansen passanten zich tussen drek en porselein. We janken, praten, vrijen en
murmelen tussen de dunne wanden van het kleinste kamertje. Schaterlachend proosten we met rioolwater op de
binnenwereld. Laat de werkelijkheid voor wat ze is. De tijd dringt. Verzink. Alles. Is. Mogelijk.

Theatergezelschap WYF onderzoekt in een
beeldende, fysieke en nachtmerrieachtige stijl
het dagelijks geploeter van de medemens in
control. WYF bevraagt het menselijk tekort en
toont situaties waarin mensen ploeteren totdat
het sneu, grappig en onbegrijpelijk
herkenbaar wordt.
Concept en regie: Marieke Heerema
Tekst: Nelleke van Doorn
Dramaturgie: Iris Spanbroek
Spel: Christopher van Duijn, Marieke Giebels,
Emma Linssen, Linar Ogenia en Jurjen
Zeelen
Decorontwerp: Robert Groenewald
Geluid: Isidor ten Hooven en Joram Heijmans
Productie: Reina Kuijt, Fleur van der Lugt en
Jessy Martens
KOPFKINO is mede mogelijk gemaakt door:
NUT Amsterdam, Elise Mathilde Fonds en KF
Hein Fonds.

GO FUCK YOURSELF
MEI 2019

LOCATIE: Loods Nijverheid
Afstudeervoorstelling
Theaterdocent (verkort)
Amsterdamse Hogseschool voor
de Kunsten
link naar AFTERMOVIE

t

GO FUCK YOURSELF was
vooral een kostuum, en
locatie onderzoek.
Zes smoezelige
,extravagante figuren zijn
op het feest van de angst
beland en zullen nooit meer
weggaan. Hun bestaan is
zo hopeloos dat alledaagse
agressie het enige is dat
hen op de been houdt.

In GO FUCK YOURSELF maken de zielige
figuren elkaar af met alledaagse agressie. Zo kan
het publiek met een grijns naar zijn eigen
tekortkomingen kijken.

