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Ada Ozdogan maakt voor Suburbia en Kunstlinie theatervoorstelling
Into the night
De komende jaren gaat het aanstormende theatertalent Ada Ozdogan voorstellingen maken voor
Theatergroep Suburbia. Haar eerste voorstelling voor Suburbia is Into the night, een coproductie
met Kunstlinie Almere. Met Into the night verdiept Ozdogan de in haar werk terugkerende thema’s
identiteit en afkomst. De voorstelling is te zien vanaf 4 november in Kunstlinie.
De komende jaren gaat Suburbia met een nieuwe generatie theatertalenten samenwerken. Naast
Olivier Diepenhorst en Simon Heijmans zal nu ook Ada Ozdogan haar eerste voorstelling voor
Suburbia maken. Ozdogan (1989) is een van de meest veelbelovende theatermakers en regietalenten
van haar generatie. Zij is gefascineerd door personages die zich ontworstelen aan de blik van anderen
en vechten voor hun eigen identiteit. Zij wordt alom geprezen om haar razend intelligente regies.
Een lovestory. Zou je denken. Een vrouw en een man. Beide van kleur. Niet onbelangrijk. De vrouw
filmregisseur, de man acteur. Ook niet onbelangrijk. Ze komen thuis na een première van haar.
Voor de buitenwereld zijn ze jong, geliefd en succesvol. Maar eenmaal thuis vallen ze keihard in een
neerwaartse spiraal die uitmondt in een relatiecrisis. Het begin van een lange slapeloze nacht tussen
de twee geliefden.
Maar… als je dacht dat dit een lovestory is, dan heb je het mis. Dit is een verhaal over jonge mensen
van nu die door de buitenwereld op hun gekleurde identiteit worden beoordeeld. Zal hun liefde ook
altijd gekleurd zijn? Of mag dit gewoon een liefdesverhaal zijn?
Ozdogan zorgt met Into the night, losjes gebaseerd op de Netflixfilm Malcolm and Marie, voor een
visuele belevenis en een feest van herkenning voor de generatie twintigers en dertigers van nu.
Idee, tekst en regie: Ada Ozdogan, spel: Jatou Sumbunu, Denzel Goudmijn, scenografie: Anne-Claire
de Breij, productie: Demi Baltus, regieassistentie: Fleur van den Heuvel, techniek: Paul Moerman.
Into the night is te zien in Kunstlinie van 4 tot en met 12 november. Première 12 november. Daarna
landelijke theatertournee langs de kleine zaal. Meer informatie via de website van Theatergroep
Suburbia: www.theatergroepsuburbia.nl/voorstelling/into-the-night en via de website van
Kunstlinie: www.kunstlinie.nl/programma/theatergroep-suburbia.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niet voor publicatie:
Voor meer informatie, beeldmateriaal en interviews kunt u contact opnemen met Nana Jongerden,
marketing en publiciteit Theatergroep Suburbia. Het affichebeeld (niet met de acteurs) en een
portretfoto van Ada kunt u ook in hoge resolutie downloaden via de perspagina:
www.theatergroepsuburbia.nl/perspagina/into-the-night. Mail: nana@theatergroepsuburbia.nl.
Telefoon: 06-10188815.
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Bio’s
Ada Ozdogan (Amsterdam, 1989) is theaterregisseur, afgestudeerd aan het Instituut voor
Podiumkunsten Maastricht. Haar werk evolueert rond thema's als de maakbaarheid van identiteit en
ideologie. Haar werk is door verschillende Nederlandse critici ontvangen als "razend intelligent,
krachtig visionair, vakkundig hilarisch en gevuld met eindeloos fascinerende spektakels". Haar
toneelstuk Dubbelgangers werd in 2019 door NRC in de top 5 van beste theaterstukken geplaatst. Ze
werkte onder andere bij ITA (stages), Toneelgroep Oostpool, Theater Sonnevanck, Frascati Theater,
Theater Rast en Theater Bellevue. Haar meest recente werk is Grace, dat zij schreef en regisseerde.
Grace ging met veel succes in première op het Oerol Festival en was ook te zien tijdens het Over ’t IJ
Festival.
Denzel Goudmijn (1993) studeerde in 2019 af aan de Amsterdamse Academie voor Theater en
Dans. Hij deed zijn stage onder meer bij het Amsterdamse Bostheater. Na zijn afstuderen werkte hij
bij Toneelgroep Oostpool, Theater Sonnevanck, De Toneelmakerij, Tryater en Theater Rast.
Daarnaast was hij ook te zien in de film De Sterfshow en de serie Bonnie & Clyde, beide voor
Videoland en in de serie Het jaar van Fortuyn. Tijdens Oerol en het Over het IJ festival (2022) speelde
Denzel naast o.a. Charlie Chan Dagelet in het succesvolle Grace, geschreven en geregisseerd door
Ada Ozdogan.
Jatou Sumbunu (1995) is een Nederlands-Gambiaanse actrice, theatermaker en performer. In 2021
studeerde Jatou af aan de Toneelschool Amsterdam. Voor haar stage vertolkte ze de rol van
Dunyasha in Tjechovs Cherry Orchard (regie: Hans Man in ‘t Veld). Als onderdeel van haar
afstudeerproject trad Jatou toe tot Het Nationale Theater voor de marathonvoorstelling De Eeuw
Van Mijn Moeder (regie: Eric De Vroedt). Na haar afstuderen speelde ze in diverse producties,
waaronder de hoofdrol in een van Oostpools’ grootste producties ooit, Midzomernachtdroom (regie:
Daria Bukvic, 2022). Jatou is ook medeoprichter van het performancecollectief WUSS waarmee ze
o.a. de korte film S.I.M. (Seriously Interrupted Millennial) maakte. In 2020 won S.I.M The Best of
Fringe Award en werd in 2021 beloond met een vertoning op het Brighton Fringe Festival.
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