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Annelie Marthe en Joske Koning

King Sisters bestaat uit zussen Joske, Annelie en Marthe Koning. King Sisters combineren
theater, geïmproviseerde muziek, beeldende kunst en performance-kunst. Hun autonome
praktijk als actrice, vocaliste en performer voeden hun vernieuwende interdisciplinaire
collectieve werk.

‘De chemie tussen de drie zussen is spetterend. Een chemie waaruit de liefde spreekt,
maar ook de strijd en de rivaliteit. De samenzang is fenomenaal, de klanken die samen

worden gevormd zijn buitengewoon. De jury werd meermaals door kippenvel overmand.
Naast de lieflijke dimensie, zat er een verrassend vervreemdend randje aan de voorstelling,

die deed denken aan The Virgin Suicides.’

- Jury Best of Fringe Award, 2018



Song of the Sisters

Amsterdam Fringe Festival / Best of Fringe Award 2018 / Dordste Oogst i.s.m. Schouwburg
Kunstmin / Best of Fringe Tour 2019 / Dutch Selection Brighton Fringe 2019



Song of the Sisters - King Sisters

Drie zussen: een performer, een zangeres en een actrice die elkaar feilloos begrijpen in hun
geïmproviseerde klanktaal. Wat verbindt en wat vervreemdt hen van elkaar? Spelend
onderzoeken ze de grens tussen symbiose en autonomie in sterke beeldtaal, samenzang en
klank-improvisatie. Snedige scènes, herkenbaar voor ieder met een broer of zus. Wie ben je
met, en wie ben je los van je familie?

Vanuit hun persoonlijke band onderzoeken wie je bent met, en wie zonder je familie. Deze
voorstellingen zijn bizar en ontwapenend, grappig en ontroerend, vervreemdend en
herkenbaar.

link naar de trailer / prive link naar de registratie

Song of the Sisters ging op Amsterdam Fringe 2018 in première in de Dokzaal. Dit is hun
eerste gezamenlijke project, en wonnen hiervoor de Best of Fringe Award 2018, waarop
een tour door Nederland en Engeland volgde.

Credits

concept, spel, tekst, scenografie en muziek: Joske, Annelie en Marthe Koning
eindregie: Sanya Schreuder
dramaturgische coaching: Anna Luyten
scenografische ondersteuning: Ruben Wijnstok

Song of the Sisters is mede mogelijk gemaakt door Amsterdams Fonds voor de Kunst,
Plantage Dokzaal, Ruigoord, De Nederlandse Ambassade, Voor de Kunst, Schouwburg
Kunstmin en Amsterdam Fringe Festival.

duur: 50 minuten / edit versie 20 minuten

https://vimeo.com/manage/464503689/general
https://vimeo.com/manage/464494683/general
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Talking Songs

foto: Ruben van Zaanen



Talking Songs a dreamlike performance concert - King Sisters / Atelier Spr!tzl bij Silbersee

Met hun stemmen openen drie zussen een associatieve, onvoorspelbare en muzikale
wereld. Op een kaal zwart vlak, met een enkel schoolbordkrijtje en hun stemmen als
instrument, zijn ze ritmisch, grillig, harmonieus, kwetsbaar en krachtig.

Vlijmscherp leggen ze de dynamiek van het collectief bloot. In spannende teksten, die
tegelijk poëtisch als concreet zijn, maken de zenuw van samen zijn zichtbaar.
Ben ik bij jou in een safe space? Kan ik mijn hart bij je luchten? Of hebben we opnieuw
structuur nodig, om met elkaar om te gaan. En is het dan uitgerekend Queen Elisabeth die
ons die regels komt vertellen?

"What's the use, saying what no one wants to and no one wants to hear?"

Origineel en eigenzinnig nemen King Sisters je mee in een absurde en integere
concert-performance. Bereid je voor op klanken zoals je ze nog nooit gehoord hebt.
Opgegroeid met sterke invloeden uit nieuwe muziek, geïmproviseerde muziek, jazz en een
scheutje Nina Hagen zijn de zussen gezegend met een unieke klankwereld. Hun chemie is
onwaarschijnlijk, hun improvisaties bezorgen je kippenvel.

foto’s: Annelies Verhelst

“Hun familiale relatie is er bijna per definitie een waarin een balans moet worden gevonden
tussen harmonie en conflict, tussen ruimte bieden en elkaar scherp kunnen aanspreken. Zo
staat het zusterschap model voor een mogelijke samenleving en vindt Talking Songs kracht

in het specifieke en het universele.”

- Marijn Lems, Theaterkrant

In Museum van Loon filmde Silbersee een digitale versie van de presentatie van de makers
van Atelier Spr!tzl 2020, House of Spr!tzl ging 3 juli in première in Cinetol, Amsterdam.

Talking Songs
link naar de trailer / prive link naar de registratie / link naar recensie
link naar House of Spr!tzl film ft. King Sisters

duur: 55 minuten / edit versie 30 minuten / preview versie 10 minuten

https://www.youtube.com/watch?v=ChbjN-deh8A&ab_channel=MartheKoning
https://www.theaterkrant.nl/nieuws/fringe-2020-deel-3/
https://www.youtube.com/watch?v=UhIYIAIk_7c


Credits

concept, spel, zang, compositie
scenografie: Joske Annelie Marthe Koning

tekst: Joske en Marthe Koning
hoofd compositie: Annelie Koning
eindregie: Sanya Schreuder
productie: Annelie Koning en Bart Merks

fondswerving: Jessica Kuitenbrouwer
marketing: Joske Koning
grafische vormgeving en trailer edit:
Marthe Koning
financiën: Annelie Koning

Talking Songs bedankt

Silbersee Opera
Romain Bischoff - artistieke begeleiding
Juliette van Ingen - artistieke begeleiding
Bjorn van Raaij - productionele
ondersteuning

Maze de Boer - coaching scenografie
Nicole Beutler - coaching beweging
Sarah Nixon - kostuum
Bowie Verschuuren - trailer cinematografie
en edit

foto: Annelies Verhelst



King Sisters - de makers
Marthe Koning (1996) is beeldend kunstenaar en
performer (Fine Art ArtEZ, Toneelacademie Maastricht). In
haar werk creëert ze een spanningsveld tussen beeldende
installatie en theatrale performance. Binnen ArtEZ Fine Art
begon Marthe met solo performances, waarin ze speelde
met de kracht van het kijken. Aan de Toneelacademie
ontwikkelt ze zich tot performer, en onderzoekt de ruimte
buiten de theaterzaal.

Annelie Koning (1992) is zangeres, experimenteel
vocaliste en componiste (Conservatorium ArtEZ, Arnhem,
2017). Naast klassieke- en jazz stemtechnieken
ontwikkelde ze extended vocal techniques, en is
gespecialiseerd in vrij geïmproviseerde muziek. Met band
Lilly King combineert ze deze technieken met eigen
Nederlandstalige teksten, en won ze "De Opmaat" van
voor het Grachtenfestival 2018, waarvoor ze concert
Hemelval schreef. Met haar nieuwe trio Blik (Luc Ex,
Tristan Renfrow) tourt ze door het land.

Joske Koning (1989) is actrice, zangeres en theatermaker
(Toneelacademie Maastricht, 2011 en T.I.M.E., 2014). Ze
speelde in diverse voorstellingen; o.a. op de Parade en bij
De Jonge Republiek. Ze bracht de klankkunst-gedichten
van Johnny van Doorn op geïmproviseerde muziek bij De
Wereld Draait Door. Joske is "artist in residence" bij Het
Huis Utrecht, waar ze eigen werk maakt. In 2019 bracht ze
in coproductie met Het Huis Utrecht haar solo DogWoman
uit.

King Sisters in de media
Interview King Sisters bij De Makers Podcast:
Short / Volledige interview / Spotify link

Interview Annelie Koning Artez Finals

Interview Joske in Corona Praktijken bij de Theaterkrant
Interview Joske Koning, Jouman Fattal en Onias Lansveld bij De Makers Podcast

https://www.youtube.com/watch?v=EQJxdHBW97s
https://www.youtube.com/watch?v=hpAKRZIB-NQ
https://open.spotify.com/episode/5iyL4EyDgIedbSgrvDOqfq
https://www.youtube.com/watch?v=FgDSToMHzqI
https://www.theaterkrant.nl/nieuws/coronapraktijken-joske-koning-van-de-king-sisters/
https://www.youtube.com/watch?v=3fPQqnUSpPU



