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ANTWERPEN - Tijdens de zomermaanden maken concert- en theaterzalen plaats voor tenten, hangars, leegstaande gebouwen
en plekken in openlucht tijdens de Zomer van Antwerpen. FroeFroe slaat de tenten op in de Zomerfabriek in Berchem en brengt de
voorstelling Diva. “Met deze voorstelling willen we opera toegankelijk maken voor een heel breed publiek”, vertelt Marc Maillard van
FroeFroe.

“Net zoals het publiek kijken wij ook altijd uit naar de Zomer van Antwerpen. Onze geschiedenis met het festival gaat al bijna twintig
jaar terug. Zomer van Antwerpen slaagt er elke editie opnieuw in om de drempel voor cultuur – en specifiek voor theater – weg te
nemen. Dat is ongelofelijk straf. Mensen die nooit in een theaterzaal komen, komen wél naar de Zomer van Antwerpen. De Zomer van
Antwerpen slaagt er in een heel groot publiek te bereiken. Ik durf zelfs te zeggen dat het uniek is in Europa.”

Deze zomer brengen jullie ‘Diva' naar het publiek?

Het is een leuke voorstelling van figurentheater met live muziek. Het verhaal gaat over de tweelingbroers Angelo en Ricardo Brossi.
Een van de broers kan enorm goed zingen en heeft ook veel ambitie. Dat – en ook de strijd om een meisje – zet hun broederliefde toch
wel wat onder druk. Met Diva willen we naast een prachtige voorstelling ook de kracht van muziek naar het publiek brengen.

Hoe ziet de zomer er verder uit?

We spelen ‘Diva’ nog tot en met 25 juli. Eind augustus spelen we nog op een groot festival in Hasselt en de eerste zondag van
september zijn we weer terug met Fortbom in Mortsel. Twee weken later staan we op Bruist kinderfestival en ik hoop echt dat we tegen
dan ook weer de schoolvoorstellingen weer kunnen opstarten.

Alle info op Zomer van Antwerpen: www.zva.be/diva
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