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Vluchtig luisteren
Op donderdag 12 mei wordt om 17 uur de
geluidsinstallatie Vluchtig luisteren geopend in de hal van het
Universiteitstheater (Nieuwe Doelenstraat 16–18). De
geluidsinstallatie is een soort théâtrophone naar het verleden. U
kunt hier plaatsnemen op een theaterstoel en voorstellingen uit het
verleden beluisteren, geput uit het rijke audiomateriaal van het
TIN. Vluchtig luisteren is samengesteld door Ricarda Franzen,
docente dramaturgie aan de Universiteit van Amsterdam: ‘Deze
installatie is voortgekomen uit het onderzoek voor mijn proefschrift
over geluidsarchieven. Ik ben geïnteresseerd in het
experimenteren met verschillende vormen van toegang tot
theater. Vluchtig luisteren is luisteren naar theater zonder afgeleid
te worden door beeld en beweging.’
Lees meer

›

Rondleiding door het depot Theatercollectie
Kostuums, tekeningen, pruiken, het depot van de Theatercollectie
is een echte schatkamer! Er worden regelmatig rondleidingen
gegeven voor de leden van de Vriendenkring Theatercollectie. Wilt
u meer informatie over het lidmaatschap? Kijk dan op de website.

Ongemakkelijk kostuum
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De Engelse koningin Elizabeth I deed er elke dag twee uur over om
zich aan te kleden, met assistentie van tenminste zes
hofdames. Dat het aankleden zoveel tijd in beslag nam, lag aan het
aantal kledingstukken dat over elkaar moest worden aangetrokken
en aan elkaar vastgespeld moest worden.
De Theatercollectie bezit meerdere kostuums, schetsen en foto’s
van in Nederland uitgevoerde stukken waarin Elizabeth I, ook wel
bekend als 'the Virgin Queen' een rol speelde. Dit is een van de
kostuums uit onze collectie.
Lees meer

›

Vooruitblik Uitmarkt 2016
Op 27 en 28 augustus is het weer zover. Samen met 500.000
bezoekers en 2000 artiesten opent Amsterdam het culturele
seizoen. De Bijzondere Collecties/Stichting TIN en Allard Pierson
Museum zijn vertegenwoordigd met een stand. Komt u ook even
langs?

Gespot in de boekwinkel
In de boekwinkel van de Bijzondere Collecties zijn ook
theaterboeken te koop. Ook deze keer zetten we twee uitgaven in
de schijnwerpers. De vormgeving van de Nederlandse platenhoes
1950–1970, van Leo Boudewijns en De show van Gijs + Emmy van
Marjan Boot en Lex Reitsma (boek en film).

Werk Annie MG Schmidt
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Openingstijden
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Volg ons via
De Theatercollectie wordt beheerd door de Bijzondere Collecties van de Universiteit van
Amsterdam. www.theaterencyclopedie.nl | www.bijzonderecollecties.uva.nl | Adres: Oude Turfmarkt
129, Amsterdam
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