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Talking Songs werd mede mogelijk gemaakt door: 
 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=gravin+van+bylandt+stichting+logo&client=firefox-b-d&sa=X&bih=788&biw=1367&hl=nl&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=s3Q-db7tIvIQHM%252Cm6Ql7jAfPBOzRM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRWafhkSP9PvjN_SfU4P8pTCMMvzw&ved=2ahUKEwih7eLdytnsAhUC6aQKHa8xAi8Q9QF6BAgKECI#imgrc=s3Q-db7tIvIQHM


 
 

- a dreamlike performance concert 
 

Talking Songs is de tweede voorstelling van collectief King Sisters. Ontwikkelt in                       
Atelier Spr!tzl van Silbersee Opera en een productie van Stichting King Sisters, met de                           
première op Amsterdam Fringe Festival 2020. 
 
klik hier voor de trailer / klik hier voor de registratie  
 

Origineel en eigenzinnig nemen King Sisters je mee in hun integere  
concert-performance. Vlijmscherp leggen ze de dynamiek van het collectief bloot.  
In spannende teksten en composities, die zowel poëtisch als concreet zijn, maken ze 
de zenuw van samen zijn zichtbaar. Kan ik mijn hart bij je luchten? Of hebben we 
opnieuw censuur nodig, om met elkaar om te gaan? 
 
 

" 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 14/09/2020 

 

   
scene foto’s Ruben van Zaanen en Annelies Verhelst 

 

King Sisters bestaat uit makers die stuk voor stuk de grenzen van hun 
disciplines opzoeken; Marthe integreert beeldende kunst in het theater, Annelie rekt de 
mogelijkheden van zang en compositie op middels extended vocal techniques en 
instant composing, en Joske slaat een brug tussen radicaal persoonlijk materiaal en 
performatieve vormen.  
Voor Song of the Sisters wonnen ze de 'Best of Fringe Award 2018', tourden door 
Nederland en speelde eveneens op Brighton Fringe 2019.  
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ChbjN-deh8A
https://vimeo.com/477938928/5b831ab14b


 
Collectief zoeken ze de contrasten en het snijvlak van hun disciplines 
performance kunst, muziek en theater. Opgegroeid met invloeden uit nieuwe muziek, 
geïmproviseerde muziek en een scheutje Nina Hagen en gezegend met een unieke 
klankwereld, die de omlijsting van hun werk is.  
 

 
" De chemie tussen de drie zussen is spetterend, een chemie waaruit de liefde spreekt, maar 

ook de strijd en de rivaliteit. (-) De samenzang is fantastisch, de klanken die samen worden 
gevormd zijn buitengewoon. De jury werd meermaals door kippenvel overmand."  

 
- Jury Amsterdam Fringe Award, 2018 

 

De radicale keuze om als drie zussen op het podium hun dynamiek onder de loep 
te nemen is vanaf het eerste moment spannend. Hun vakmanschap, durf en talent 
maken het werk verrassend, krachtig en kwetsbaar.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
In het kale decor van een zwarte houten vloer, met enkel een krijtje in de 
hand, tekenen de spelers vakjes alsof ze landjepik spelen. Ze bakenen hun territorium 
af, om vervolgens te wisselen van plaats. Zodra ze in hun vakje staan spreken de zussen 
verschillende zinnen door elkaar, die van een kakafonie naar een compositie verschuift. 
Zodra de harmonie gevonden is, verwisselt ieder van plaats en begint het spel 
opnieuw. 
 
Deze simpele vorm is kenmerkend voor de voorstelling, die in zijn heldere keuzes 
doeltreffend een wereld van associaties opent. Zo zingen de zussen zonder 
instrumentale begeleiding, en zijn ze in klank volledig op elkaar aangewezen wat leidt 
tot spannende, virtuoze zang improvisaties. 

 

  
 

De vloer heeft een magische functie; het geluid van de schoolbordkrijtjes kan door 
contactmicrofoons versterkt en live bewerkt worden tot een grommende ritmische 
soundscape, zoals gebeurd wanneer Marthe haar biecht op de vloer schrijft. De tekst is 
persoonlijk, en ze censureert zich wanneer ze die voorleest; wat deel je wel en wat deel 
je niet?  
 

 
 

 



 
 

     De woordeloze zangsolo van Annelie is ongecensureerde biecht recht uit  
       het hart, en dwingt ruimte voor het individu af. Ze zet je hoofd uit en je hart aan. 

In deze sensitieve wereld is de kersttoespraak van Queen Elisabeth een radicale 
fremdkörper die haaks staat op het verlangen alles te delen wat er op je hart ligt, maar 
beheersing predikt. 

"Het is opvallend hoe actueel de tekst nu nog is: zo reflecteert her royal highness op de 
snelheid waarmee de wereld verandert. Joske geeft een perfecte imitatie van de 

koningin in een ingekorte versie van de toespraak, en zet de hele voorstelling zo in het 
teken van de worsteling om met zijn allen nog een gemeenschap te vormen. Welke 

normen, waarden en idealen delen we nog?"   

         - Marijn Lems, Theaterkrant 

  

 
Talking Songs in de pers 
 

Recensie theaterkrant (voorstelling wordt in het tweede deel van het artikel 
besproken)  
 
Interview King Sisters bij De Makerspodcast: 
Short / Volledige interview / Spotify link 
 
Interview Joske in Corona Praktijken bij de Theaterkrant 

 

 
 

 
 
 

 

https://www.theaterkrant.nl/nieuws/fringe-2020-deel-3/
https://www.youtube.com/watch?v=EQJxdHBW97s
https://www.youtube.com/watch?v=hpAKRZIB-NQ
https://open.spotify.com/episode/5iyL4EyDgIedbSgrvDOqfq
https://www.theaterkrant.nl/nieuws/coronapraktijken-joske-koning-van-de-king-sisters/


.                                   Performer en beeldend kunstenaar Marthe Koning 

 

 

 

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, met haar stem als belangrijkste 
materiaal.  

 

.                                                   Zangeres en componiste Annelie Koning 
 

 

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 haar 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. 

 

.                                               Actrice, zangeres en schrijver Joske Koning 
 

  

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, De Jonge 
Republiek en de Doelen.  
Ze bracht de klankkunst-gedichten van Johnny 
van Doorn op geïmproviseerde muziek o.a. bij 
De Wereld Draait Door en Opera Dagen 
Rotterdam en de Peepshowpalace Festival. In 
coproductie met Het Huis Utrecht, bracht ze 
2019 in haar solo DogWoman uit, die op 
Amsterdam Fringe in première ging. 

 

 



 
 

Marketing: invalshoek, doelgroepen en middelen. 
 

Talking Songs is interdisciplinair, avontuurlijk en toegankelijk. Toegankelijk 
door de heldere vorm keuzes, het herkenbare thema en het persoonlijke karakter 
van drie echte zussen op de vloer. De muziek en performances zijn spannend en 
vernieuwend, net als de opbouw van de voorstelling, dat als een dreamlike concert 
verloopt. 
 
Talking Songs gaat over familie, zussen, blood harmony en een sense of 
belonging. King Sisters werken met nieuwe muziek, performance èn tekst 
theater. Ze zijn interdisciplinair, vernieuwend, virtuoos, donker, grappig, scherp, 
integer en gedurfd. 

 

 Doelgroepen 
 

Het thema spreekt over hoeveel je van jezelf laat zien aan de mensen om je heen. 
Over verschillende mate van transparantie en de verhoudingen die dat oplevert. Dit 
is bijvoorbeeld actueel voor de (grootsteedse) adolescent en volwassenen. 
 
Tijdens Song of the Sisters bleek het gros van de aanwezigen zich in het thema te 
herkennen, want bijna iedereen heeft wel een broer of zus, of een familiaire band 
met vrienden. Doordat we familie zijn zal dit broers en zussen aanspreken, maar is 
ook voor anderen is het thema relevant. 
 
Publiek met een voorliefde voor kunst, experiment en jong talent hebben we middels Fringe 
Festival weten te bereiken. Door op festivals of in zalen die zich hierop richten te spelen willen we 
ons publiek uitbreiden. Ook een context programma bij een avontuurlijke zaal sluit ook aan bij 
waar we nu staan. We kijken buiten de gebaande paden en kijken zowel in de de theaterscène, als 
de beeldende kunst als vrije improvisatie scene in de muziek. 
 
Onze achterban is dankzij Fringe en de samenwerking met Silbersee Opera gegroeid, en vanwege 
het Spr!tzl programma waarin Talking Songs is ontwikkelt, communiceert ook Silbersee de 
optredens van Talking Songs. 
 

 
Marketingmiddelen 
 

Beschikbare marketingmiddelen zijn posters, flyers, de trailer, persbericht, 
social-media posts en scène-foto's. Marketing op maat zoals interviews met 
(regionale) media, vlog's en sneakpreviews zijn in overleg met de makers mogelijk.  
 
Ook bieden we extra programmering : workshop instant composing of nagesprek 
middels de methode van 'Het laatste woord'. 
 

 
 
 



 

 
Zangworkshop instant-composition 
  

Hoe improviseer je samen één compositie? In deze workshop helpt Annelie Koning 
je individuele geluid te ontdekken. Met een aantal simpele tools leert ze je in een 
kleine groep improviseren, met wie je naar een korte compositie toewerkt. Lukt het 
jullie balans te vinden tussen je individuele geluid en de collectieve compositie? 

Geschikt voor maximaal 15 deelnemers.  
 

 

 
 

Nagesprek ‘Het laatste woord’ 
 

Het effect van kunst op de bezoeker wordt door een nagesprek vergroot, het 
helpt toeschouwers als ze niet alleen hoeven luisteren, maar ook in gesprek 
kunnen met elkaar. Talking Songs is associatief en triggert daardoor bij iedereen 
een eigen verbeelding. Het is verrijkend om als kijker die verschillende 
ervaringen te delen.  
De methode 'Het Laatste Woord', ontwikkelt door dramaturgen Tobias 
Kokkelmans, Marieke Dijkwel en Simone van Hulst, wordt gekenmerkt door de 
informele setting waarin iedereen rond de tafel kan aanschuiven. Een moderator 
leidt het gesprek, heeft (idealiter) de voorstelling ook voor het eerst gezien en 
stelt de vraag 'wat heb je gezien?' Deze oordeelloze ingang geeft ruimte voor 
gesprek. Geschikt voor 15 personen per groep. 

 
Facts 

Deze voorstelling is ontwikkeld voor de middelgrote black box met tribune, 
theaterlicht en basis aan geluid. We gaan graag in gesprek over de mogelijkheden 
van uw speelplek en staan open voor maatwerk.  
Ook hebben we verschillende versies; volledige versie 55 minuten / edit versie 30 
minuten / preview versie 10 minuten.  

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/09/11/wie-meepraat-over-kunst-ziet-meer-a3972971


 
 
 

 

Facts voor versie van 55 minuten 
 

● Speeloppervlak: 8mtr wijd, 8mtr 
diep. 

● Performers: 3  
● Productieleider gezelschap: 1 
● Technieker gezelschap: 1 

Technieker vanuit theater: 1  
● Tribune: ja of alternatief waardoor 

speelvloer goed te zien is 

 
● Voordoek: nee  
● Balletvloer: nee  
● Geluid theater: informatie wordt 

t.z.t. toegevoegd  
● Licht gezelschap: informatie wordt 

t.z.t. toegevoegd ) 
● Pauze: geen 

 
 

Stichting King Sisters werkt volgens de Code Fair Practice, prijzen zijn cao-conform. Vanuit 
deze basis maken we met iedere opdrachtgever passende afspraken. 
 
 
Productie en boekingen: Mara Liza de Bakker / mldebakker [at] gmail.com 

 


