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Beste medewerker, 
Vrijheid is een van onze belangrijkste waarden. Maar wat als je die vrijheid wordt 

ontnomen? Als je gevangen wordt gezet, zodat de ander zich vrij kan voelen. Freedom is 

een explosieve, high-energy en ontroerende dansvoorstelling, in de traditie van Club Guy 

& Roni. De voorstelling wordt gemaakt door Roni Haver en Guy Weizman, en gespeeld 

door het prijswinnende ensemble van dansers en muzikanten van de Club en Slagwerk 

Den Haag. 

 

Speciaal voor leden van de personeelsvereniging bieden we kortingskaarten aan voor deze 

voorstelling van €10,- per stuk (rang 1). Onderaan deze mail staat hoe u deze kaart(en) 

bestelt.  

  

 



  

 

Van ex-gevange naar 'writer in residence' 
Vertrekpunt voor de dansvoorstelling Freedom is het verhaal van Mohamedou Ould Slahi, 

die 14 jaar onschuldig vastzat in Guantánamo Bay waar hij werd ondervraagd en 

gemarteld. Hij beschreef zijn verhaal in zijn boek Guantánamo Diary dat onlangs werd 

verfilmd als The Mauritanian. Mohamedou schrijft de originele tekst voor de voorstelling, 

als ‘writer in residence’ bij NITE en De Balie. 

Wie betaalt de prijs voor onze vrijheid? Wie sluiten we op in een gevangenis of 

vluchtelingenkamp om onszelf vrij te kunnen voelen? Wie ontzeggen we hun 

bewegingsvrijheid, zodat wij veilig kunnen reizen? Vrijheid is een van onze belangrijke 

waarden. Een waarvoor oorlogen werden en nog steeds worden gevoerd. Toch is vrijheid 

een rekbaar begrip, waarvan we hier in Nederland soms te snel denken dat het ‘gratis’ is. 

Wat vaak onzichtbaar blijft, is het feit dat we van anderen de vrijheid beperken, zodat die 

van ons overeind blijft. 

  



 

Gratis physical introduction 
Speciaal voorafgaande aan de voorstelling is er door het gezelschap een physical 

introduction ontwikkeld. Vergelijkbaar met de reguliere inleiding, maar dan in een actieve 

vorm. Een professionele danser brengt de bezoekers in beweging om ze op die manier voor 

te bereiden. Deze gratis physical introduction start om 19.00 uur en duurt ongeveer 30 

minuten. 

U kunt zich gratis aanmelden voor de physical introduction. 

Club Guy & Roni - Physical Introduction 

zaterdag 20 november / 19.00 uur / Ferdinand Duynstee Foyer (souterrain) 

 

Club Guy & Roni en Slagwerk Den Haag - Freedom 

zaterdag 20 november / 20.00 uur / Papyruszaal 

  

Wilt u een kortingsticket bestellen? 
Doorloop hiervoor de volgende stappen: 



 

1. Ga naar de voorstellingspagina 

https://www.theateraanhetvrijthof.nl/voorstellingen/dans/freedom-club-guy-roni-

slagwerk-den-haag 

2. Klik op 'Tickets'. 

3. Selecteer de gewenste stoel op de plattegrond. 

4. Er verschijnt een pop-upscherm, klik hier op 'Gebruik actiecode'. 

5. Voer de actiecode Kortingopvrijheid2021 in en klik op 'OK'. 

6. Selecteer 'Kortingsactie' 

6. Doorloop het verkoopproces zoals u gewend bent. 

 

Wilt u liever niet online tickets bestellen? Bel dan naar onze UITbalie (tel.) 043 350 55 55 

en geef de actiecode Kortingopvrijheid2021 telefonisch door.   

 
 

  

        

  
     

 

  

 


