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Schweigman& en Slagwerk Den Haag presenteren de nieuwe voorstelling For 
The Time Being, die op 6 augustus op het Theaterfestival Boulevard in Den 
Bosch in première ging. Vanaf 29 september gaat de voorstelling op tournee 
door Nederland. For The Time Being is een woordloze, speelse en muzikale 
voorstelling met een bijzondere theatervorm, waarin ruimte en tijdsbeleving op 
een verrassende manier worden bespeeld.  
 
We zijn hier tijdelijk.  
De aarde draait steeds langzamer, maar onze wereld draait steeds sneller. De tijd is 
opgejaagd wild.  
Net raasden we nog hiernaartoe en zo meteen haasten we ons weer verder. Maar nu, 
in deze lege ruimte, treffen wij een gat in de tijd. Laten we deze kostbare tijdsbeleving 
bij de hand nemen of misschien zelfs uitklappen… Kunnen we onze krachten bundelen 
en samen in het gat stappen waarin je mag zijn wie je bent, waarin even niks hoeft? 
Voor zolang als het duurt.  
 
In For The Time Being wordt gewerkt aan een bijzondere theatervorm waarin het voor 
zowel publiek als performers een verrassende en gemeenschappelijke ervaring wordt.  
 
For The Time Being speelt met hoe je je verhoudt tot de ander, in een groep, in de 
wereld. In onze gehaaste wereld is het moeilijk om echt bij jezelf te komen en van 
daaruit een diepgaand contact met anderen aan te gaan. Het uitgangspunt vormt de 
gezamenlijkheid. Hoe komen we uit het gejaagd langs elkaar heen lopen? Wat 
betekent het om samen in deze ruimte aanwezig te zijn? Waarin herkennen wij elkaar? 
Wat zijn de verantwoordelijkheden die ieder neemt?  
We verleiden de bezoeker om met ons op speelse wijze de thema’s ik/jij en wij/zij te 
verkennen en deze te koppelen aan hoe we met de tijd omgaan.  Boukje Schweigman 



 

 
Schweigman& werkt met For The Time Being opnieuw samen met het Haagse 
slagwerkensemble Slagwerk Den Haag. In oktober 2016 ging hun beeldende en 
muzikale performance HUiD in première.  
 
For The Time Being is a Language No Problem performance. 
 
regie Boukje Schweigman  
muziek en geluid Fedor Teunisse, Frank Wienk 
lichtontwerp Theun Mosk, Grischa Runge (assistentie) 
kostuumontwerp Esmée Thomassen  
spel Sieger Baljon, Sue-Ann Bel, Hannegijs Jonker, Jasper Koopmans, Toon 
Kuijpers, Vitaly Medvedev, Hali Neto, Moene Roovers, Ivar Schutte, Santino 
Slootweg, Rick van der Steen, Sus Verbruggen, Jurriaan de Vos, Luuk Weers  
regieassistentie Anemone Oostvriesland 

 
persquotes For The Time Being 
 
Trouw**** - For the time being is een sterk staaltje theatrale empowerment - 
"Boukje Schweigman wordt niet voor niets de koningin van het ervaringstheater genoemd. 
Met 'For The Time Being' gaat ze een stap verder in het creëren van ervaringen (...)." 
 
de Volkskrant**** - For the Time Being heeft een wonderlijke intensiteit - 
 
Trouw over HUiD (2016): De kracht van Schweigman's werk is dat ze, door van 
theater een lichamelijke ervaring te maken, verwondering kan oproepen voor zaken 
waar we in de drukte van alledag niet meer bij stilstaan, zoals het verschil tussen licht 
en donker, of de wonderbaarlijkheid van een hoek of een cirkel. Dat haar dat met zo'n 
intiem onderwerp als aanraking lukt in een groot theaterzaal toont eens te meer wat 
een voor unieke theatermaker Schweigman is. 
 
For The Time Being wordt mede mogelijk gemaakt door VSBfonds, Fonds 
Podiumkunsten, Gemeente Utrecht en Gemeente Den Haag. 
 
Schweigman& maakt al jaren woordeloos, beeldend en muzikaal theater waarin de 
zintuigen op scherp worden gezet en een spel wordt gespeeld met de verwachtingen 
van het publiek en de codes van het theater. Dit levert poëtische belevenissen op 
waarin de toeschouwer wordt teruggeworpen op zichzelf. 
 
Slagwerk Den Haag is een innovatieve slagwerkgroep die gefascineerd is 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.  
 
volg ons 
schweigman.org | slagwerkdenhaag.nl | #ForTheTimeBeing  
facebook/schweigman2011 | facebook/slagwerkdenhaag  
twitter/Schweigman2013 | twitter/slagwerkdenhaag 
youtube/schweigman2011 | youtube/slagwerkdenhaag 
 
 



 

 
 
speellijst 2017 
augustus 
do 3 aug / 17:00 / Theaterfestival Boulevard / Den Bosch  
vr 4 + za 5 aug / 17:00 + 21:00 / Theaterfestival Boulevard / Den Bosch 
zo 6 aug / première / 21:00 / Theaterfestival Boulevard / Den Bosch 
di 8 + wo 9 aug / 17:00 / Theaterfestival Boulevard / Den Bosch 
do 10 t/m za 12 aug / 17:00 + 21:00 / Theaterfestival Boulevard / Den Bosch 
september 
vr 29 + za 30 sep / 20:15 / Stadsschouwburg / Groningen 
oktober 
di 3 t/m do 5 okt / 19:00 + 21:30 / Frascati / Amsterdam 
vr 6 + za 7 okt / 16:00 + 19:00 + 21:30 / Frascati / Amsterdam 
do 12 okt / 20:30 / LUX / Nijmegen 
vr 13 okt / 19:00 + 21:30 / LUX / Nijmegen 
za 14 okt / 19:00 + 21:30 / De Lieve Vrouw / Amersfoort 
do 19 okt / 19:00 + 21.30 / Schouwburg Odeon / Zwolle  
do 26 okt / 19:00 + 21:00 / Podium Hoge Woerd / De Meern-Utrecht 
za 28 okt / 20:30 / Chassé Theater / Breda 
november 
vr 3 nov / 20:30 / Stadstheater Arnhem / Arnhem 
za 4 nov / 16:00 / Stadstheater Arnhem / Arnhem  
do 9 + vr 10 nov / 20:30 / Korzo / Den Haag 
za 11 nov / 19:00 + 21:30 / Korzo / Den Haag 
do 16 nov / 17:00 + 20:30 / De NWE Vorst / Tilburg  
za 18 nov / 20:30 / Corrosia Theater, Expo & Film / Almere 
wo 29 nov / 19:00 + 21:30 / Toneelschuur / Haarlem 
do 30 nov / 20:30 / Toneelschuur / Haarlem 
december 
vr 1 dec / 20:00 / De Paardenkathedraal* / Utrecht 
za 2 dec / 19:00 + 21:30 / De Paardenkathedraal* / Utrecht 
di 5 t/m vr 8 dec / 20:00 / De Paardenkathedraal* / Utrecht  
za 9 dec / 19:00 + 21:30 / De Paardenkathedraal* / Utrecht 
di 12 t/m do 14 dec / 20:00 / De Paardenkathedraal* / Utrecht 
vr 15 + za 16 dec / 19:00 + 21:30 / De Paardenkathedraal* / Utrecht 
wo 20 dec / 19:00 + 21:30 / Theater Rotterdam 
* in samenwerking met Stadsschouwburg Utrecht + Theater Utrecht 

 
 

- einde persbericht - 
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noot voor de redactie, niet voor publicatie 
Voor meer info, interviewaanvragen en perskaarten: Harmen van Twillert | 
coördinator publiciteit | publiciteit@schweigman.org |  06-4229 4422 | 
schweigman.org | facebook/schweigman2011 | twitter/Schweigman2013 | 
#ForTheTimeBeing 


