EMILY, SUCH FUN...
tg bARSt en ARSENAAL/LAZARUS
Emily is een vrouw vol humor. Ze is intelligent, heeft een zelden gezien inzicht in zichzelf.
Ze is creatief. Haar vrienden gaan voor haar door het vuur. Toch vraagt ze euthanasie
aan wegens ondraaglijk psychisch lijden. Op 25 augustus 2018 sterft ze. Emily blijft voor
altijd 27.
Haar vriendin Michèle blijft achter met een berg herinneringen, hun chatgesprekken, een
stapel teksten van Emily en nog meer vragen. Want hoe dicht ze ook bij Emily stond, tot
de kern van haar lijden kreeg ze nooit toegang. Nu Emily er niet meer is,
gaat ze op zoek naar antwoorden.
‘Emily, such fun…’ is het verslag van haar zoektocht. Een confronterende getuigenis vol
herinneringen, bespiegelingen en teksten uit eerste hand. Michèle brengt haar verhaal
niet alleen in woorden. Taiko percussionist Grete Moortgat staat haar bij op het podium.
Tekst en percussie verweven zich met elkaar tot een intuïtieve vertelling.
‘Emily, such fun…’ geeft een hyperpersoonlijke inkijk in de wereld van iemand met een
psychische kwetsbaarheid, de psychiatrie en het euthanasiedebat. Maar vooral in de
existentiële dimensie van lijden en hoe liefde en vriendschap tot voorbij de dood reiken.
Tekst & Spel: Michèle Even
Tekst & Regie: Mattias De Paep
Taiko compositie & uitvoering:
Grete Moortgat

Lichtontwerp en uitvoering:
Jasper Vanhalle / Bas Banen
Geluid: Dieter Lambrechts
Bewegingscoach: Philine Janssens

Een productie van
tg bARSt & ARSENAAL/LAZARUS

Met steun van RADAR Mechelen,
Stad Mechelen en Sabam for Culture

Duur: 75 minuten

Nabespreking met Ann Callebert

Na afloop van de voorstelling kan je je gevoelens of bedenkingen delen
tijdens het nagesprek dat 15 min na de voorstelling start.
Ben je familielid of naastbetrokkene van iemand met psychische problemen
en heb je nood aan een gesprek of lotgenotencontact? Dan kan je terecht bij
vzw Similes op het nummer 016 244 201 of via www.similes.be.
Heb je vragen over zelfdoding, dan kan je terecht op de Zelfmoordlijn op 1813
of www.zelfmoord1813.be. Je kan ook 24/7 terecht bij
Tele-Onthaal op het nummer 106 of via www.tele-onthaal.be.

