"A Tiny Musical About Cynicism And Other Demons"
Το Σάββατο 21 Σεπτεµβρίου, στις 20:00 στο Παλιό Λιτρίβι η Berenike van Manen γράφει και ερµηνεύει
ένα συγκλονιστικό δεκαπεντάλεπτο µονόλογο για µια τουρίστρια που έχει χάσει το δρόµο της.
Αδυνατώντας να ελέγξει τη σκοτεινή πλευρά της, προσπαθεί να βρει το δρόµο της µέσα από τις ζωές
άλλων ανθρώπων. Θα µπορέσει να πολεµήσει το διάβολο µε πιστοποιητικά γέννησης, σηµειώσεις και
άλλα έγγραφα;
Η Berenike van Manen, γεννηµένη στην Ολλανδία, σπούδασε υποκριτική στο The Acteerstudio στη
Χάγη και στη συνέχεια θερινά µαθήµατα στο The Guildhall School of Music and Drama στο Λονδίνο. Οι
σπουδές της συνεχίστηκαν µε εργαστήρια για να γνωρίσει διαφορετικές ερµηνευτικές µεθόδους. Η
Berenike εργάστηκε σε αρκετά θέατρα και ανεξάρτητα project, από location theatre µέχρι παραδοσιακό
θέατρο και έργα για παιδιά. Αυτή τη στιγµή µοιράζει τη ζωή της µεταξύ Χάγης και Πόρου και αυτή είναι η
πρώτη φορά που παίζει σε ελληνικό έδαφος.
On Saturday 21st September, at 20:00 at the Old Olive Press, Berenike van Manen writes and plays a
breathtaking fifteen minute monologue about a stranded tourist. Not able to control her dark side she
tries to find her way by looking into other peoples lives. Will she be able to fight the devil with birth
certificates, notes and other documents?
Berenike van Manen, born in Holland, studied drama at The Acteerstudio in The Hague followed by
summer school at The Guildhall School of Music and Drama in London. Her education went on through
workshops to get into different methods of acting. Berenike worked with several theatres and
independent projects ranging from location theatre to traditional theatre and children’s projects. At the
moment she divides her life between The Hague and Poros and this is her very first time to play on
Greek soil.
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