


“Dear Winnie, és brillant -  
i sovint força incòmode”

- De Volkskrant   

“Una interpretació  
poderosa”
- NRC   

“Una explosió d'energia  
fa esclatar el teatre”

- Scenes.nu



Què connecta a nou dones de la diàspora africana amb els creadors teatrals 
Junior Mthombeni, Fikry El Azzouzi i Cesar Janssens? És la seva veneració 
per la lluita que va mantenir Winnie Madikizela durant anys, infatigable i sense 
concessions, per alliberar el seu país i especialment els seus habitants originals 
del règim de l’apartheid blanc. Potser no va ser una santa, però és una font 
d’inspiració inacabable i un excel·lent exemple de poder i de convicció. La nova 
creació teatral Dear Winnie, vol compartir i honrar aquest poder, tan compromès 
com va ser-ho la mateixa Winnie. 

Durant la lluita contra l’apartheid, el lluitador del Congrés Nacional Africà (ANC) Maurice 
Mthombeni va escriure una carta a la seva confident, Winnie Madikizela, més coneguda com 
a Winnie Mandela. Aquella carta va ser interceptada pel règim de l’apartheid i publicada 
als diaris de tirada nacional de Sud-àfrica per tal de sembrar la divisió dins l’ANC. Maurice 
Mthombeni va haver de fugir a Europa, però va continuar la lluita des de la llunyania.

El seu fill, el director i rostre visible del KVS (Koninklijke Vlaamse Schouwburg o Reial Teatre 
Flamenc, de Brussel·les), Junior Mthombeni, va tenir al cap, durant molt de temps, el projecte 
de crear un espectacle sobre Winnie Mandela. Ara, veient el clima de desunió que regna a 
Europa i que enfronta els uns contra els altres, ha trobat el moment just per utilitzar la figura 
de Winnie Mandela com a font d’inspiració en escena. I és que la representació no només 
fa referència a aquesta dona que, malgrat la humiliació, l’abús i l’exili, va continuar resistint 
contra el règim de l’apartheid amb una determinació infatigable, sinó que també posa l’accent 
en allò que podem aprendre avui del seu característic esperit de lluita. 

Aquest cop no mirem la història a través d’una lent blanca sinó a través d’una de color. El KVS 
envia Mthombeni, Fikry El Azzouzi i Cesar Janssens (tots tres formen el trio Jr.cE.sA.r) a la 
recerca de respostes juntament amb nou actrius, cantants i intèrprets de la diàspora africana. 
Quan ens hem de revelar? Quan ens hem de sacrificar per una causa més gran que nosaltres? 
Junts, autors i intèrprets donen la volta al cànon blanc, masculí i eurocèntric, denuncien la 
manca de representació i critiquen les versions oficials de la història. 

Junior Mthombeni diu que “Winnie no és un personatge sense màcula. Va ser una dona negra 
que va haver de viure en un món de supremacistes blancs. Aquest espectacle, precisament, 
no vol ser cap lliçó d’història sinó una manera de compartir aquest poder. Potser va tenir 
ensopegades i va cometre errors, però mai no es va rendir. I per això és un exemple per a 
tantes persones, tant blanques com negres. Encara avui continua atorgant a la gent el poder 
de lluitar contra la injustícia.”

Després dels aplaudits espectacles Rumble in da jungle i Malcom X, Winnie Mandela era una font 
d’inspiració evident per al col·lectiu escènic Jr.cE.sA.r i el KVS. Ells voldrien que Dear Winnie, 
sembrés les llavors de l’esperança entre els espectadors i espectadores. Deixeu que aquesta 
història inspiradora us transporti, gràcies a una representació plena de vida i de música.



LÈXIC 

ANC (Congrés Nacional Africà). L 'ANC es va fundar el 1912 per promocionar el 
interessos dels sud-africans negres. El moviment va jugar un paper important a la 
resistència a l'apartheid i fou prohibit pel règim. Segueix sent el major partit polític 
de Sud-àfrica.

Amandla! Awethu! Aquesta frase en Zulú és el crit de batalla de l'ANC i 
significa "el poder és nostre!".

Apartheid El sistema de segregació racial imposat pel govern a Sud-àfrica que va 
existir entre el 1948 i el 1991, basat en una visió supremacista blanca. L’alliberament 
de Nelson Mandela l’any 1991 es veu com el començament del final de l’apartheid. 
Les primeres eleccions lliures a Sud-àfrica van celebrar-se l’any 1994.

Biltong, smiley, chakalaka, bunny chow Diversos plats de cuina 
sud-africans de carrer d’arrels culturals diverses, gaudits per tota la població, 
independentment del seu bagatge cultural.

Rainbow Nation Un sinònim romàntic i naïf de Sud-àfrica. Després de les 
eleccions del 1994, Desmond Tutu va promoure el terme com a símbol d'una Sud-
àfrica unida i culturalment diversa. Representa un desig més que una realitat. 

Jan van Riebeeck va ser un dels fundadors i primers comandants del lloc 
comercial que en l’actualitat és la Ciutat del Cap. Els afrikaners (sud-africans blancs 
d’herència holandesa) el veuen com el fundador de la “seva” Sud-àfrica.

Kill the boer! Polèmic crit de batalla que es va originar en la lluita de l’apartheid.
"Boer" és un terme despectiu per als afrikaners blancs i, per tant, es veu (encara 
avui) com una crida a la violència contra la minoria blanca, però també com una 
crida a la resistència contra l'opressió dels blancs.

Tokoloshe Un personatge del folklore Zulú, comparable als fantasmes o els 
follets irlandesos.

Hendrik Verwoerd Nascut a Amsterdam, va ser un dels artífexs de l'apartheid 
quan va esdevenit primer ministre de Sud-àfrica pel Nasionale Party. Va ser sota el 
seu govern que es va prohibir l'ANC i es va empresonar Nelson Mandela.

Saartjie Baartman Coneguda com la ‘Venus Hotentot’, aquesta dona negra de 
Venus Hotentot, d’arrels Khoi, va ser arrossegada a Europa per un metge britànic, a finals 
del segle XVIII / principis del segle XIX. La va fer desfilar completament nua en espectacles 
“de monstres”, on la multitud se’n burlava i la ridiculitzava. Després de la seva mort, els seus 
membres van ser exposat en un museu. És un símbol de la lluita contra l’apartheid. 





ESCENA CLAU #01 
Denise Jannah conversa amb els avantpassats
En la tradició sud-africana, els “sangomas” tenen un estatus especial. Els sangomas posen la gent en 
contacte amb els seus avantpassats, ajudant-los a comprendre en profunditat els traumes del passat 
per tal de sanar-los. Les paraules d’un Sangoma són comparables a les dels oracles grecs: no us donaran 
respostes senzilles, sinó petites molles que poden ajudar-vos a trobar el camí. Dear Winnie, és, en 
cert sentit, un viatge en el temps. Entrant en conversa amb el els avantpassats, el passat, el present i el 
futur es connecten. Es toquen vells traumes que necessiten curació, de manera que la seva subjecció 
al present es redueix i el futur queda alliberat del seu impacte. Un dels avantpassats que tornem a 
la vida és Winnie Madikizela Mandela. La trobem a la cel·la durant el seu any i mig d’aïllament. Per 
combatre la soledat, parla amb els ratolins de la seva cel·la. Què en queda, de la “consciencia d’un 
mateix” quan els altres us redueixen al nivell d’un ratolí? La mateixa deshumanització s’estén arreu 
avui, i s’invoca al llarg de l’actuació com un fil conductor.  

ESCENA CLAU #02
“Com algú que t’estima molt profundament, a tu i a la teva família, et demano: demana disculpes”.
Aquesta escena s’obre amb les paraules del clergue sud-africà Desmond Tutu. A finals del segle 
XX, va dirigir la Comissió de la Veritat i la Reconciliació de Sud-àfrica i va parlar així amb 
Winnie: "Com algú que t’estima molt profundament a tu i a la teva família, et demano: demana 
disculpes". De tots els principals actors del Congrés Nacional Africà (ANC), només ella va haver 
de comparèixer davant la comissió. Amb aquest gest, la van col·locar a la banda dels acusats, al 
costat dels responsables de l'apartheid. No li van preguntar per cap dels seus èxits ni de la seva 
incansable batalla per la igualtat. Les paraules de Desmond Tutu són simbòliques per a la manera 
com es va empènyer a Winnie Mandela cap el costat equivocat de la història. Posteriorment 
Winnie va dir que si hagués estat un home, probablement mai hauria estat obligada a comparèixer 
davant la comissió. Tutu Puoane i Alesandra Seutin recreen aquesta injustícia i humiliació de 
manera brutal. Qüestionen i desmunten els mecanismes d’estigmatització. Quan ets una heroïna i 
quan ets una malvada? La veritat mai és tan directa. L’escena et deixa atordit i aquesta perplexitat és 
un element essencial de l’escena. No hi ha “una” Sud-àfrica. És un país amb moltes cares, paisatges 
enlluernadors i una història brutal. Volem mostrar aquesta confusió a l’escenari, no només a través 

4 ESCENES CLAU SEGONS EL 
CREADOR JUNIOR MTHOMBENI
Junior Mthombeni proporciona alguns contextos de quatre moments clau de Dear Winnie, 
i de la vida de Winnie Mandela. “Per a aquesta creació vam partir de les històries que 
compartim sobre Winnie Madikizela Mandela, una dona poderosa que va lluitar per la 
igualtat i la llibertat sense descans ni concessions. No som aquí per donar lliçons d’història, 
sinó per compartir el poder. Per tal de fer-ho, tornem al món emocional dels oprimits que 
volien alliberar-se. Vam buscar allò que avui podríem aprendre de l’esperit combatiu tan 
característic de Winnie Mandela.”



de les històries que portem, sinó també a través de la forma que les representem. Perquè forma 
una part inesborrable d’allò que significava viure a Sud-àfrica durant l’apartheid. Recuperem els 
sentiments dels oprimits d’aquell moment i els mostrem en tota la seva crua complexitat.

ESCENA CLAU #03 
l'assassinat de Stompie Seipei 
L’any 1988, el jove activista de l'ANC Stompie Seipei va ser segrestat i assassinat després de la sospita 
d’espionatge pel règim de l'apartheid. Els autors van ser un grup de joves que treballaven com a 
guardaespatlles de Winnie: l’infame Mandela United Football Club. Winnie també va ser acusada 
d’aquest assassinat. Més tard va ser absolta del crim però condemnada pel segrest. La cineasta 
francesa Pascale Lamche ha presentat recentment un documental sobre la vida de Winnie, en què es 
mostra com l’assassinat de Stompie Seipei va ser un muntatge dels serveis de seguretat de l’estat per 
perjudicar la reputació de Winnie. Ja havien tancat Nelson Mandela; amb Winnie van agafar un altre 
camí per silenciar-la. Malgrat tot, moltes persones es van sentir decebudes per ella quan es va veure 
embolicada en el judici per assassinat, així com en diversos casos de frau i per les seves desaparicions 
inexplicables i sobtades. Aquests moments també apareixen en l’obra quan les actrius li demanen, 
gairebé suplicant: "On eres, mare?". Per sort, Winnie va ressorgir cada cop. Juntament amb Nelson 
Mandela i Desmond Tutu, va tenir un paper protagonista en l'alliberament de la població negra de 
Sud-àfrica. Tot i els nombrosos entrebancs, malgrat els innombrables intents del règim per embrutar 
la seva imatge, malgrat que el seu marit va estar tancat durant anys, va continuar lluitant per la 
igualtat sense concessions. Per això, a la Sud-àfrica d’avui i sobretot als townships (àrees segregades 
per població negra), la gent veu Mama Winnie com una heroïna. Com algú que, en tant que lluitadora 
negra per la llibertat, no es va deixar intimidar pels homes blancs del règim de l'apartheid.

ESCENA CLAU #04 
Saartjie Baartman
A finals del segle XVIII, la sud-africana Saartjie Baartman va ser arrossegada a Europa per un 
occidental per ser mostrada com una peça exòtica. Va ser exhibida totalment nua a les fires i va ser 
ridiculitzada per la seva aparença. Després de la seva mort, els membres del seu cos es van conservar 
en salmorra i es van exposar una altra vegada. De Winnie se’n va fer burla. Puta, terrorista, estafadora, 
assassina, ... Ets un ésser humà? Som un ésser humà? Aquestes són preguntes importants. Què es fa 
la gent una a l’altra? En aquesta escena, li donem la volta a la història. Aquí és l’home blanc qui es 
veu burlat i deshumanitzat, no la dona negra. Aquesta escena ens mostra la lletjor de les rampes, un 
tema que es toca durant tota la representació. Us han acusa falsament d’alguna cosa? Heu patit una 
injustícia? Us han pres la humanitat? Per molt que proveu de no perdre res – esteu morint per dins. 
Aquest estat d’engany és el que portem a la llum i no és una imatge bonica. És la ràbia continguda 
pel que se us va fer. Al final de l'escena, aquesta ràbia reprimida explota en forma d'una amenaça: 
"Mata a Verwoerd, mata el boer!"



TUTU 
PUOANE

 CANTANT

ANDIE 
DUSHIME

 ACTRITZA | CANTANT

“Vaig néixer a Rwanda l’any 1995. Quan 
tenia cinc anys em vaig traslladar a Bèlgica. 
Vaig créixer en una societat blanca i em vaig 
enfrontar a tots els seus reptes. Curiosament, 
mai no vaig ser realment conscient de la meva 
"lluita"; només ara me n’adono lentament de 
tot el que realment he reprimit. Em sento 
africana i europea, però sobretot ciutadana del 
món. Si tots ens veiéssim una mica més com a 
ciutadans del món, el planeta estaria millor. És 
meravellós fer aquesta obra amb aquest grup 
de persones. Ens entenem. Es poden sentir 
les històries de cadascú - l’energia, el poder, la 
vulnerabilitat - mai no he fet res semblant. Al 
teatre i a la televisió, la dona negra es mostra 
unidimensionalment: és la "dona descarada", la 
"dona negra enfadada" o la "millor amiga de la 
dona blanca". Com que aquí tot el repartiment 
és negre, podem mostrar molts aspectes més ".

“Vaig néixer el 1979 i créixer als townships 
(àrees segregades per població negra) de 
Pretòria. Durant l’època de l’apartheid jo era 
una nena. Literalment, es tractava d’una guerra; 
llançament de gasos lacrimògens, enfrontaments 
amb la policia, però tot i això no recordo haver 
viscut amb por. Em vaig sentir molt protegida 
per la meva mare. Quan va acabar l’apartheid el 
1994, només va canviar sobre el paper. Winne 
Mandela volia canvis palpables, però Nelson va 
renunciar a massa coses per aconseguir la pau. 
Es va arribar a un acord: érem lliures d’anar 
on volguéssim. Però el país seguia pertanyent 
a aquells qui el controlaven durant l’apartheid 
- aquells qui ens havien robat el país. Per tant, 
es mantingué el crim. Encara s’assassinava. 
Sud-àfrica no va superar el trauma, de manera 
que va continuar filtrant-se. Espero que la gent 
vingui a veure l’obra amb la ment oberta, encara 
que tingui una imatge defectuosa de Winnie 
Mandela. Entrellaçant la veritable història 
de Winnie amb les nostres pròpies històries i 
tragèdies, intentem connectar-la amb l'actualitat 
i amb la lluita de les dones (negres) en general "

SOBRE LES ACTRIUS



JADE
WHEELER

 ACTRIU | DRAMATURGA

“Una cosa única d’aquesta peça és que Fikry, l’escriptor, 
forma part dels assajos. No diu: ‘Aquí teniu els personatges, 
aquí teniu l’obra, tanqueu-vos a memoritzar-lo. ” En lloc 
d’això, utilitza les nostres pròpies històries i, gràcies a això, 
l’obra evoluciona al llarg dels assajos. És un procés intens i 
desafiant. Moltes dones negres d'avui en dia encara batallen 
amb allò contra el que lluitava Winnie. Encara hi ha moltes 
etiquetes sobre les persones i capses on ens classifiquen; 
això ens afecta a totes i tots, independentment del grup 
marginat del qual formem part. Aquesta peça és important 
i emocionant ... tractem molts punts dolorosos - no tot pot 
ser sempre encantador i agradable. Realment espero que la 
gent sigui capaç de sortir de les seves zones de confort i venir 
a veure una obra que podria saltar-se. Cada cop més, tenim 
la tendència a consumir només coses que s’ajusten als nostres 
interessos i que dificulten que fem connexions”.

“Vaig créixer en una família belga d’acollida. La meva mare 
estava malalta i no podia atendre’m, i per motius legals el 
meu pare de Ghana no podia obtenir la meva custòdia. 
El vaig conèixer per primera vegada fa tan sols tres anys; 
semblava que havia estat vivint a Amsterdam tot el temps. 
Fins fa poc, mai no m’havia identificat conscientment 
amb les meves arrels africanes. El procés d’assaig d’aquesta 
representació és per a mi com l’escola: és una lliçó sobre 
Sud-àfrica, l’apartheid, sobre Winnie Mandela - ho estic 
aprenent tot. Estic obrint-me i experimentant canvis; m’estan 
passant moltes coses. Treballar en aquesta producció és un 
somni d’infantesa fet realitat. Sóc del món del hip-hop: sóc 
productora, rapera i beat-maker. Abans d'aquests espectacle, 
mai no havia ballat ni actuat professionalment. Però ara 
ho faig! Cada matí, quan en llevar-me, penso: "Vaja"."

GLORIA  
BOATENG

 RAPERA | PRODUCTORA

NTJAM 
ROSIE 

 CANTANT

"Molta gent coneix Winnie Mandela com a lluitadora per 
la llibertat i com a dona de Nelson Mandela, però també 
era mare, una dona de família. Al llarg de tots els anys 
convulsos, va criar les seves filles soles sense el seu marit 
al seu costat. El seu costat suau i càlid –el costat maternal– 
m’atrau cap a ella. Era una persona de gent; va començar 
com a treballadora social i sempre va trobar important 
millorar la situació dels altres. És molt lògic que després 
seguís un camí polític. La presentem de moltes maneres 
diferents. Igual que totes les persones, tenia moltes facetes. 
Tots estem en capes. No només és mare, actriu o germana 
d’algú; sempre ets moltes coses. Tot i que Winnie és, per 
descomptat, una dona valenta, dura i lluitadora, també 
té un costat en el qual tothom es pot veure reconeguda.
Tothom sent dolor i tristesa; totes i tots experimentem 
coses a la vida, tot i que hi hagi experiències més 
dramàtiques que d’altres. Al final, tots volem el mateix: 
que les coses ens vagin bé per a nosaltres i els nostres, i 
que siguem lliures i no ens vegin com a éssers inferiors ”.



"La majoria de la gent em coneix com a Saar, 
però Niragire és molt important perquè és el 
meu nom de naixement. Vaig néixer a Rwanda 
i vaig ser adoptada als quatre anys, juntament 
amb la meva germana petita, per persones 
flamenques de cor càlid als qui considero els 
meus pares. Vaig perdre els meus pares biològics, 
germans i germanes durant el genocidi. Mentre 
creixia en un país d’Europa occidental, em feia 
contínuament preguntes sobre el meu país 
natal i sobre com haurien estat els meus pares 
biològics. A dia d’avui, encara hi ha preguntes 
que segueixen sense resposta. Tots hem de fer 
front a la pèrdua, al trauma i a l’acceptació 
en les nostres vides... algunes ferides són tan 
profundes que només les persones que han 
viscut el mateix tipus d’experiències m’entenen 
realment. Allò important per a mi, a mida que 
envelleixo i abraço les meves arrels, és cada 
cop més estar connectada intensament amb la 
meva germanor negra. Sento aquest impuls i 
aquesta necessitat. L’oportunitat de formar part 
de Dear Winnie, d’estar en aquest viatge amb les 
meves germanes, em fa sentir humil i agraïda.”

“Hi ha molt a dir i molt que s’ha de fer bé 
- també aquí als Països Baixos. Òbviament 
estic contra la desigualtat, l'apartheid i 
l'opressió de les persones de color. Això 
neix del meu passat de Surinam. En part 
vinc d’avantpassats que van ser esclavitzats; 
a molts d’ells els van degradar i robar la 
seva dignitat humana. Winnie Madikizela 
Mandela va ser víctima de l’extremadament 
enginyós i astut sistema de l'apartheid. 
Apartant-la literalment del camí l’hauria 
convertida en màrtir. Va ser molt més 
eficaç destruir-ne el seu bon nom. Aquest 
espectacle és un homenatge a Winne 
Madikizela Mandela i tot allò que va 
representar. També és una revisió de la seva 
importància. Sense ella Nelson Mandela mai 
no hauria estat tan famós. Al final, la van 
apartar tot i haver-se assegurat que Nelson 
no fos oblidat durant el seu empresonament. 
Winnie va haver d’aguantar moltes coses: 
l’empresonament, el maltractament, l’exili 
i la separació dels seus fills. Tot i això no 
van aconseguir trencar-la. Nelson tenia 
molt que agrair a aquesta dona -la dona 
amb qui estava casat-, tot i que la seva vida 
matrimonial no va ser mai ser real. "Vaig ser 
la dona més soltera", en paraules seves."

DENISE
JANNAH

 CANTANT | ACTRIU
COMPOSITORA

SAAR NIRAGIRE 
DE GROOF
 ACTRIU | CANTANT

INTÈRPRET



MAHINA 
NGANDU

 CANTANT | ACTRIU
ARTISTA POLIVALENT

“Els assajos realment són una bogeria. 
T’enfrontes a tu mateixa d’una 
manera extrema; de vegades has de 
riure, d’altres cal plorar i a voltes 
t’enfades. És una muntanya russa, un 
camp d’entrenament emocional. Vaig 
néixer i créixer a Brussel·les. La meva 
família és congolesa, però mai he estat 
al Congo. Gairebé mai dic que sóc 
congolesa perquè sento que em posen 
l'etiqueta immediatament. Crec que 
el cos físic és una expressió de l’ànima 
i estic orgullosa del meu orígen, però 
a un nivell més profund això no 
és important. Tots som individus i 
tots vivim aquesta vida. Això també 
queda clar en aquesta producció: som 
nou dones negres, però som molt 
diverses! En la nostra individualitat 
també hi ha molta diversitat. Totes les 
facetes haurien de tenir la possibilitat 
de mostrar-se. Tinc molta curiositat 
per saber com reaccionarà la gent. 
Espero que l’actuació impacti i faci 
pensar al públic.”

NTANDO  
CELE

 INTÈRPRET | ARTIVISTA

“Vaig créixer en l’època de la 
lluita per acabar amb l’apartheid 
a Sud-àfrica. Recordo molt bé la 
pudor dels neumàtics cremats 
i les pedres que es llançaven 
contra les furgonetes grogues 
de la policia. No entenia perquè 
els adults estaven tan amoïnats 
per la seguretat i perquè calia 
tornar a casa abans que es fes 
fosc. Quan va acabar l’apartheid, 
va ser el moment que les nostres 
generacions es posessin a primera 
línia i anessin a les escoles 
dels blancs per demostrar pau 
i llibertat. Mai he sentit que 
formés part ni de Sud-àfrica ni 
d’ Europa. Tanmateix, formo 
part d’ aquesta producció i em 
sento profundament connectada 
amb aquesta sororitat. Winnie 
Madikizela Mandela és un símbol 
de llibertat i, al mateix temps, de 
les formes negatives amb què la 
història construeix \ destrueix 
les seves heroïnes pel bé de la 
memòria col·lectiva.”



Jr.cE.sA.r

Amb el sobrenom de Jr.c.E.sA.r., el creador teatral Junior Mthombeni, l'escriptor 
Fikry El Azzouzi i el compositor Cesar Janssens porten anys fent teatre junts.
Les seves creacions més reconegudes són Malcolm X i Drarrie in de nacht.

Juntament amb actors (internacionals) de primer nivell, creen un llenguatge 
teatral únic i poètic que reflecteix el divers context urbà de l’Europa actual. Sovint 
s’inspiren en persones de renom que han cridat l’atenció sobre les estructures i els 
fenòmens de la social. Són autodidactes i adopten un enfocament fragmentari dels 
principals temes de les ciutats. Les seves peces estan plenes d’imatges, música, cant, 
dansa, sensacions i elements de diverses cultures i cosmovisions que ens conviden a 
experimentar la bellesa i les contradiccions inherents a la nostra dura realitat.

SOBRE ELS CREADORS

FIKRY 
EL AZZOUZI 

 ESCRIPTOR

Fikry El Azzouzi és un escriptor conegut 
per les seves columnes a De Morgen i De 
Standaard, les seves novel·les i dramatúrgies. 
El seu primer treball, Het Schapenfeest, es 
va publicar l’any 2010 i va rebre molt bones 
crítiques. El 2014 el va seguir la novel·la 
Drarrie in de nacht, que ha estat traduïda 
a diversos idiomes i va ser nominada al 
Golden Owl. Va convertir-se en un autèntic 
best-seller a Alemanya, i la traducció al 
castellà va ser molt ben rebuda a Amèrica 
Llatina. La seva novel·la Alleen Zij (2016) és 
la part final d’una trilogia, les dues primeres 
parts de la qual són Het Schapenfeest i Drarrie 
in de nacht. La seva darrera novel·la, De 
Beloning, va veure la llum el 2019. El Azzouzi 
ja ha escrit deu obres de teatre. Va guanyar 
el premi d’arts escèniques per l’obra IJdele 
dagen. Tant per l’obra Reizen Jihad com per la 
novel·la Drarrie in de nacht, li van concedir 
el premi Ark d’expressió lliure l’any 2015. 
Juntament amb la seva companyia Jr.cE.sA.r 
també va participar en Malcolm X i la versió 
escènica de Drarrie in de nacht, adaptació de 
la seva novel·la.



CESAR  
JANSSENS

 MULTI-INSTRUMENTISTA  | 
COMPOSITOR

César Janssens és un multi-instrumentista i 
compositor autodidacta. El primer grup en 
el que va actuar, The Kids, va guanyar fama 
internacional. Va ser durant molt de temps 
el bateria de Groenewoud de Raymond van, 
així com músic de sessió i acompanyant en 
directe. Ha acompanyat a molts altres artistes 
(Roland, Helmut Lotti, Bart Peeters, Kommil 
Foo, Ronny Mosuse, etc.). Ha sorprès el 
món del teatre amb les seves composicions i 
paisatges sonors inusuals, per a produccions 
com Reizen Jihad (SinCollectief) i Hannibal 
(t, arsenaal Mechelen). Juntament amb Junior 
Mthombeni i Fikry ElAzzouzi van unir forces 
per crear el col·lectiu Jr.cE.sA.r, amb qui han 
presentat Malcolm X, Drarrie in de nacht i 
Dear Winnie,.

Junior Mthombeni és creador teatral, actor i 
músic. En els darrers anys s’ha donat a conèixer 
com a cap artístic del SinCollectief, amb qui ha 
creat produccions tan reconegudes com Troost 
(amb el col·lectiu de hip hop NoMoBS), Rumble 
in da Jungle i Reizen Jihad. Com a creador, també 
forma part del col·lectiu Jr.cE.sA.r amb Fikry El 
Azzouzi i Cesar Janssens. Van ser els responsables 
dels èxits Malcolm X ("punt d’inflexió del teatre 
flamenc" - De Standaard) i Drarrie in de Nacht 
("cool scattergun", també segons De Standaard). 
Juntament amb el director artístic del KVS 
Michael De Cock, va dirigir l’adaptació de Brel de 
L’Homme de La Mancha, basada en el El Quixot 
de Miguel de Cervantes. Aquesta producció 
també va ser molt elogiada: “Una bomba. 
Direcció explosiva. Inesperat, poètic", segons 
RTBF. Els seus treballs presenten a escena temes 
candents (per exemple, combatents de Síria, nois 
del carrer, ...), però també examina la importància 
contemporània de personatges inspiradors, 
moviments i esdeveniments del passat recent, 
com ara Malcolm X i Winnie Mandela. Treballant 
amb un repartiment multiètnic, Mthombeni posa 
en escena un tipus de teatre musical contemporani 
influenciat per les arts urbanes i les tradicions 
musicals de tots els continents. Ell mateix també 
va actuar com a músic, cantant i actor des de ben 
petit. Ha treballat amb Tone Brulin al KNS i Alida 
Neslo a De Nieuwe Amsterdam, entre d’altres, i 
durant molts anys van aparèixer amb grups com 
Afrobeat Association, El Tattoo Del Tigre, els 
pioners del jazz africà i els internacionals.

JUNIOR  
MTHOMBENI

 CREADOR TEATRAL |
ACTOR | MÚSIC



TEXT FIKRY EL AZZOUZI POSADA EN ESCENA JUNIOR MTHOMBENI  INSTAL·LACIÓ I 
DIRECCIÓ MUSICAL CESAR JANSSENS INTERPRETACIÓ GLORIA BOATENG, ANDIE DUSHIME, 
DENISE JANNAH, TUTU PUOANE, NTJAM ROSIE, NTANDO CELE, JADE WHEELER, MAHINA 
NGANDU, SAAR NIRAGIRE DE GROOF, CESAR JANSSENS, CHRISTOPHE MILLET, JUNIOR 
MTHOMBENI MOVIMENT ALESANDRA SEUTIN ENTRENAMENT VOCAL TUTU PUOANE DISSENY 
DE L’ESCENOGRAFIA I DE LA IL·LUMINACIÓ STEF STESSEL DISSENY DEL VESTUARI 
LIEVE PYNOO DISSENY DEL SO PETER ZWART, PATRICK VAN NECK DRAMATÚRGIA ROBBERT 
VAN HEUVEN, GERARDO SALINAS AJUDANTIA DE LA DIRECCIÓ WIM DE VRIES MIRADA 
EXTERNA NTANDO CELE PRODUCCIÓ KVS, NNT DIRECCIÓ DE PRODUCCIÓ MIEK SCHEERS, 
MAARTEN OTTEN, MARIJN NAGEL, SITA RAWIE PRODUCCIÓ TÈCNICA I REGIDORIA JEZ 
COX, NELE DRUYTS TÈCNICA RALF NONN (IL·LUMINACIÓ) PETER ZWART, PATRICK VAN 
NECK, JENNEKE OBDEIJN, LAURENS INGELS, LAURA DEN HOLLANDER (SO) CONSTRUCCIÓ 
DEL DECORAT I ELS INSTRUMENTS RALF NONN, DANNY VANDEPUT CONFECCIÓ DEL 
VESTUARI KOSTUUMATELIER NOORD NEDERLANDS TONEEL ASSISTÈNCIA DE VESTUARI 
I GUARDA-ROBA MILLA WESTERHOFF, HEIDI EHRHART SOBRETITULACIÓ INGE FLORÉ, 
MARELIEN GEUS, LOLA CATSBURG TRADUCCIÓ ANNE VANDERSCHUEREN, VERTAALCOLLECTIEF 
DISTRIBUCIÓ I MANAGEMENT EN GIRA SASKIA LIÉNARD COPRODUCCIÓ THÉÂTRE DE 
LIÈGE, PERPODIUM  AMB EL SUPORT DE TAX SHELTER VAN DE BELGISCHE FEDERALE OVERHEID
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