
Regieplan 'Na Het Einde' 
 
Muziek 
De visie van de makers is om met ‘Na het Einde’ een verhaal te vertellen op verschillende manieren. Het zal een 
visuele voorstelling worden. Het verhaal zal worden verteld vanuit verschillende invalshoeken. Daarbij wordt 
gebruik gemaakt van tekst, beeld  -geluidmateriaal en mapping/decor. 
De muziek is een belangrijk onderdeel in de voorstelling. Die zal op verschillende manieren worden in gezet. 
Deze muziek wordt gemaakt in samenspraak met de muziek coördinatoren van Marmoucha Collective Avishai 
Darash en Mohamed Ahaddaf en uitgevoerd door Mauricio Lobao, een excentrieke muzikant die als een sjamaan 
door de voorstelling zal bewegen. Hij zal de muziek maken die als underscore (begeleidend muziek)  voor een 
bepaalde scene of projectie beeld zal dienen. Ook zal hij tijdens het spel van de twee acteurs op het podium te 
zien zijn. Hij zal d.m.v. live muziek het verhaal ondersteunen of een andere wending geven aan het geheel. Dit 
doet hij met verschillende instrumenten. Hij zal ook als een DJ aanwezig zijn in de andere dimensies 
 
Filmbeelden 
De filmbeelden zullen worden gemaakt door Jelle Posthuma.  
In het decor is een luik aanwezig of een ander soort opening waarin de acteurs kunnen verdwijnen, zodat ze op 
het filmscherm verschijnen. Als een acteur links het beeld uit verdwijnt komt hij rechts het filmbeeld binnen met 
dezelfde kleding en dezelfde spel intentie. De filmbeelden die dan op het scherm worden geprojecteerd zijn deels 
een letterlijk vervolg van de scène op het toneel. 
Maar op een gegeven moment kunnen we ook van perspectief wisselen en zien we bijvoorbeeld in een tunnel het 
point of view van de acteur. De camera is letterlijk de ogen van de acteur. Als de acteur naar links kijkt dan kijkt 
de camera ook naar links. In deze point of view shots worden de acteurs bijvoorbeeld geconfronteerd met mensen 
die ze onrecht hebben aangedaan en die ze in de andere dimensie weer tegenkomen. 
De weg naar nieuwe dimensies gaat niet zonder moeite. Zo komen ze bijvoorbeeld in een kruipruimte waar ze op 
gegeven moment nauwelijks door heen kunnen komen. We zien dat ook via een point of view. We draaien voor 
de beelden op echte locaties. Er zal gefilmd worden op een manier dat de beelden hallucinerend en deels 
droomachtig zijn, dit is niet de echte wereld! 
De projectie beelden zijn ook een uitstekende manier om in het verleden van de mannen terecht te komen. Tegen 
het einde van het toneelstuk wordt de balans opgemaakt en zien we beelden van de twee mannen met elementen 
die hun leven gevormd hebben. Zoals hun moeders, hun eerste liefde, beelden van hun ideologie, zoals 
bijvoorbeeld een brandend kruis en rebellen in Afghanistan, mensen die hen geplaagd hebben, vernederd hebben 
en uiteindelijk komt ook in kaart hoe ze zijn geworden, wie ze nu zijn. Als we de beelden bekijken zien we dat de 
twee mannen gelijksoortige dingen hebben meegemaakt. Alleen begaven zij zich tijdens hun leven beiden in een 
andere omgeving, onder andere omstandigheden, waar ze beïnvloed zijn en uiteindelijk zijn geradicaliseerd.  

Ook zullen we een live camera hebben op toneel. Deze dient voor 
close up shots. Hierdoor kunnen laten zien wat er op dat moment in 
een personage omgaat. 
 
Naast het spel en de decors via video mapping voegen de 
filmbeelden een nieuwe dimensie toe en kunnen we dingen en 
gevoelens op het toneel scherm oproepen die traditioneel niet 
kunnen, de combinatie van al deze disciplines is een toegevoegde 
waarde bij deze filmische muziektheaterstuk dat juist over 
verschillende dimensies gaat. De beelden zullen een surrealistische, 
nachtmerrie achtige gevoel opwekken door middel van slow motion,  
belichting en vanuit verschillende perspectieven gefilmd. 
 

 
Mapping 
In deze nieuwe voorstelling zal er nog een ander element bij 
komen en dat is mapping. In de projectie zal gebruik gemaakt 
worden deze mapping. Met deze techniek is het mogelijk niet 
altijd beeldvullend te werken maar met verschillende 
videobronnen onafhankelijk van plaats en grootte meerdere 
beelden of beeld uitsnede te genereren op meerdere vlakken. 
Met behulp hiervan zal een hallucinerende wereld gecreëerd 
worden waarin de personages zich begeven. 
Deze mapping wordt gemaakt door Aram Aramis. Omdat het 
verhaal gaat over twee mannen die eerst op aarde zijn en 
vervolgens in het hiernamaals, zal de mapping uiterst functioneel 
toegepast kunnen worden. Het resultaat zal zijn dat de reis die 

de personages maken goed voelbaar zal zijn. Het spel van de acteurs in combinatie met video projectie en 
mapping zal een extra dimensie toevoegen aan het vertellen van het verhaal 
Script 



Het theaterstuk wordt geschreven door Enver Husicic in samenwerking met de theatermakers Karim El 
Guennouni en Mohammed Azaay. Dat wil zeggen dat tijdens het schrijven Enver begeleidt wordt door de twee 
heren en dat Mohammed en Karim de dramaturgie voor hun rekening zullen nemen. 
 
Regie 
Ook zullen Mohammed en Karim de regie tijdens het maakproces uitvoeren. Dit is de vaste werkwijze van de 
heren en in de stijl van de Varkensfabriek. Tijdens het maakproces zal regisseur Jacob Ahlbom de theatermakers 
begeleiden en coachen, zodat de verschillende disciplines zullen zodanig op elkaar worden ingesteld zodat er een 
eigenaardige wereld gecreëerd wordt. Een dimensie waarin er geen grip meer is op het tastbare. De Personages 
worden hierdoor gedwongen om zich aan te passen en zich over te geven aan voor hun totaal vreemde en 
nieuwe situatie. De twee hoofdpersonages worden constant geconfronteerd met hun verleden. De enige manier is 
om door loutering de beproeving te ondergaan. Na Het Einde wordt een bizar, tot nadenken en lachen aanzettend 
verhaal met maatschappij kritische, humoristische en filosofische aspecten.  
 
Acteurs en speelstijl  
Voor de acteurs Mohammed Azaay en Karim El Guennouni zal 
dit de 4e voorstelling worden die ze samen willen maken. Deze 
keer onder de vlag van Marmoucha. Net als bij de vorige 
theaterstukken zullen zij tijdens de absurdistische voorstelling 'Na 
Het Einde' gebruik maken van hun fysieke kwaliteiten. De twee 
acteurs staan bekend om hun snelle en vlijmscherpe speelstijl. 
Ook zijn zij goed in het transformeren en dus zullen ze ook in dit 
stuk op bepaalde momenten van het ene naar het andere 
personage switchen. Dit is nodig om het verhaal beter te kunnen vertellen. Alle personages worden dus door 
Karim en Mo gespeeld. Sommige dialogen zijn reeds opgenomen en zijn te zien op het scherm en andere zullen 
live op het podium te zien zijn. Er is ook een wisselwerking tussen de acteur(s) live op het podium en het scherm. 
Naast het drama zal er ook gezocht worden naar de komische noot. Dit alles doen zij met flitsende dialogen, 
dromerige beschouwende monologen, absurde situaties en het voor de varkensfabriek typerende samenspel 
tussen Karim en Mo. Waarbij het motto is: Hete hangijzers zijn er niet om te vermijden, maar om mee te 
jongleren. 

Decor 
Op het toneel staan drie decorwanden, in een U vorm. In de 
decorwanden zitten allerlei luiken. Ervoor staat een verhoging waar 
de acteurs op kunnen staan als ze vanuit een andere hoogte 
performen. Op de grond ligt een grijze vloer en daar boven op een 
tafel van 2 bij 2 meter. Op alles wat op toneel staat kan worden 
geprojecteerd. 
 
De drie decorwanden die dienen als projectie achtergronden hebben 

ieder een uitgang waardoor de acteurs kunnen verdwijnen, een soort luik. We noemen die uitgang ‘rabbit hole’ 
exit. De decorwanden kunnen op verschillende bühnes worden gebruikt en voldoen aan de eisen om de 
filmbeelden en video mapping beelden te projecteren. Ze worden bevestigd (strak met schroeven) of met 
scharnieren (flexibel) tussen de verschillende oppervlakken. De decorwanden moeten aan ijzeren draden / staven 
hangen (elk theater heeft ze), zo niet dan met een mechanische steun van achteren (metalen driehoeken). Bij 
elke decorwand zullen we een wand voorbereiden met een luik / luik (100x80cm) waaronder deuren worden 
bevestigd met scharnieren (vanaf de achterkant) We kunnen verschillende luiken op elk van de platte units 
implementeren. Platte units (vooral als ze horizontaal zijn uitgelijnd als een recht scherm) zouden beter werken 
als ze verhoogd zijn = / - 50cm van de podiumvloer Als het gewenst is om platte eenheden in hoogte uit te 
breiden, moeten we ze met extra ondersteuningsframes van achteren voorzien. 
We kunnen het oppervlakte van de decorwanden op verschillende manieren bewerken: witte TV verf of  met een 
decoratieve structuur. Er is ook een witte tafel. Die zal ontworpen worden als de mise en scene duidelijk is. Het 
zal een stabiel oppervlak zijn waar je op kunt zitten, maar die je ook kan gebruiken voor andere doeleinden als je 
er mapping op projecteert.  
	
Schets Decor 

                    


