
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Happiness  

Happiness de nieuwste dans/muziektheaterproductie van Slagwerk Den Haag en 
Club Guy & Roni, is een bitterzoete komedie over de zoektocht naar geluk. Een 
zoektocht die al eerder startte met de deelname aan het programma Holland’s Got 
Talent. De dansers van Club Guy & Roni en de musici van Slagwerk Den Haag deden 
dit voorjaar incognito aan de veelbekeken talentenshow mee als The Happiness 
Crew, in een eerste stap ‘op zoek naar geluk’. In de halve finale van het programma 
vlogen ze eruit, maar de crew zette door en de verschillende personages kregen hun 
eigen rol in een online ‘soap’ die liep tot aan de première. Nu is daar de theatertour, 
met de definitieve versie van Happiness. Happiness tourt door Nederland tot en met 
21 januari, inclusief twee voorstellingen in Polen. 

Happiness is een voorstelling met een stevige knipoog met een centrale  rol voor een 
disfunctionele groep familie en vrienden die niet voldoet aan het perfecte plaatje. 
Ieder voor zich streven ze het geluk na op hun eigen, vaak onhandige manier. 
Dansers en musici van Club Guy & Roni en Slagwerk Den Haag staan samen met zes 
spelers – niet-professionals tussen de 8 en 71 – op het toneel in deze absurdistische 
productie. Het stuk is geïnspireerd op de gelijknamige film van de Amerikaanse 
regisseur Todd Solondz. Met de kenmerkende explosieve danstaal van choreografen 
Guy Weizman en Roni Haver. 

Muziek van Frank Wienk en Niels Broos 
Maar zonder muziek geen dans, Slagwerk Den Haag en Club Guy en Roni hebben al 
vaker bewezen elkaar te versterken. De muziek voor deze voorstelling werd 
geschreven door Slagwerk Den Haag’s ‘eigen’ Frank Wienk (ook bekend als 
BINKBEATS) en toetsenist Niels Broos (o.a. Kyteman Orchestra). Hun muziek is een 
energieke combinatie van electronic synths, contemporary pop en percussive beats. 
Frank Wienk staat als een van de slagwerkers tevens op het Happiness-podium. De 
musici van Slagwerk Den Haag zijn overigens in Happiness niet alleen als 
instrumentalist te beluisteren, maar ook met stem en als actief onderdeel van de 
mise-en-scène present. In Happiness wordt een van de slagwerkers door choreografe 
Roni Haver zelfs uitgedaagd om daadwerkelijk te dansen. 
 
Happiness is de vijfde voorstelling die door deze twee gezelschappen samen wordt 
gemaakt, een hechte samenwerking die zich vertaald in een bijzondere vervlechting 
op het podium. 
Het is in meerdere opzichten een ‘must see’ voorstelling: de dansers zijn stuk voor 
stuk fenomenaal en de muziek is uniek, een fusion tussen de gecomponeerde 
slagwerk-scene en de electronic music-scene. De muziek van Frank en Niels zal 
binnenkort overigens eveneens online te vinden zijn. 
 
Over Slagwerk Den Haag 
Slagwerk Den Haag (SDH) is al sinds de oprichting in 1977 gefascineerd door alles 
wat te maken heeft met geluid, puls en materialen als klankbron. De podiumbespelers 
én multi-inzetbare (co)creators willen keer op keer verbazen en verrijken in elke 
denkbare setting. Soms op het traditionele instrumentenarsenaal, dan weer op 
bijvoorbeeld porselein, paardenkaken, glas of 3D-geprinte instrumenten. SDH werkt 



 

 

samen met kunstenaars en makers van nu en het speelveld is breed; van Bang on a 
Can in New York tot Muziekgebouw aan ’t IJ, van het Holland Festival tot de 
sloppenwijken van Caïro en van klaslokaal tot het Oerol Festival op Terschelling. 
 
Komende tourdata Happiness in Nederland: 
 
22 oktober 2016  Leeuwarden - Stadsschouwburg De Harmonie 
25 oktober 2016 Haarlem - Toneelschuur  
26 oktober 2016  Meppel - Schouwburg Ogterop 
27 oktober 2016  Rotterdam - Rotterdamse Schouwburg 
28 oktober 2016  Breda - Chassé Theater 
29 oktober 2016  Den Haag - Theater aan het Spui 
8 november 2016  Eindhoven - Parktheater 
9 november 2016  Emmen - Atlastheater 
11 november 2016 Zwolle - Zwolse Theaters 
12 november 2016 Utrecht - Stadsschouwburg 
15 november 2016 Delft - Theater De Veste 
16 november 2016 Gouda - De Goudse Schouwburg 
17 november 2016 Maastricht - Theater aan het Vrijthof 
18 november 2016 Tilburg - Theaters Tilburg 
25 november 2016 Hengelo - Rabotheater 
29 november 2016 Drachten - Schouwburg De Lawei 
10 december 2016 Dordrecht - Schouwburg De Kunstmin 
15 december 2016 Spijkenisse - Theater De Stoep 
13 januari 2017  Leiden – Stadspodia 
21 januari 2017 Groningen - Stadsschouwburg 

 
Credits Happiness  

Regie en choreografie: Guy Weizman en Roni Haver | muziekcompositie: Frank Wienk 
en Niels Broos | muzikale leiding: Fedor Teunisse | dans: Camilo Chapela, Roni Haver, 
Angela Herenda, Sofiko Nachkebiya, Adam Peterson, Igor Podsiadly | extra’s: Joanne 
van den Bos, Albert Delfos, Kevin Duurken, Jonne Glasbeek, Carin Halsema, Noah 
Halsema, Martijn Veldman | live muziek: Jonathan Bonny, Niels Meliefste/Enric 
Monfort en Frank Wienk | decor: Ascon de Nijs | kostuums: Slavna Martinovic | licht: 
Wil Frikken | geluid: Simon Derks 

Online:  
www.slagwerkdenhaag.nl  
www.clubguyandroni.nl  
https://soundcloud.com/bink-beats 
https://soundcloud.com/nielsbroos 
 

Noot voor de redactie (niet ter publicatie): 
Voor vragen, nadere  informatie of een ticket voor een voorstelling kunt u contact opnemen 
met Mariska Berrevoets via publiciteit@slagwerkdenhaag.nl of via 06 - 47004087. 
Persfoto’s van Slagwerk Den Haag vindt u op onze website: 
www.slagwerkdenhaag.nl/nieuws/persberichten 
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