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GRACE ELLEN BARKEY, NEEDCOMPANY & THE RESIDENTS 
 

Het is echt waar! Dromen komen uit, verlangens worden vervuld: Het Amerikaanse iconische avant-garde 

performance art-collectief The Residents heeft muziek geschreven voor Grace Ellen Barkey en Needcompany!  

 

 

 
© Maarten Vanden Abeele 

 

 

Hoe The Residents en Grace Ellen Barkey tot een samenwerking gekomen zijn, is een groot mysterie. Geen 

van hen wil daarover het exacte verhaal vertellen. The Residents beweren dat Grace hen heeft opgesloten in 

een kelder en hen alleen droog brood en water heeft gegeven tot ze de muziek geschreven hadden. Grace 

Ellen Barkey zegt erover: “Ze sprongen gewoon op mijn schouders, hielden zich vast aan mijn haar en samen 

galoppeerden wij naar een andere dimensie.” Stelt u zich voor: The Residents, the masters of weird, en Grace 

Ellen Barkey, the president of the movement against melancholia. 

 

"This is just the beginning of the worldwide conceived movement of acceptance of all fungi that were 

considered potentially dangerous." 

 

In MUSH-ROOM bevinden we ons in een woud vol paddenstoelen. De paddenstoelen verenigen zich en 

komen in opstand...  

 

"We are alive and kicking! Full of exceptional dreams and cosmic wishes!" 

 

 

http://www.residents.com/home/
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Grace Ellen Barkey over haar werk: “In mijn voorstellingen gaat de discussie over materie of emotie, over het 

reële of surreële, over vorm of inhoud heen en weer, of beter gezegd in een cirkelbeweging: performers 

worden ontdaan van hun menselijkheid, hun lichaam krijgt groteske vormen en wordt materie, emotie wordt 

zo groot dat het verstilt tot een beeld op zich, om dan weer uit te komen bij de intimiteit en de stunteligheid 

die de mens eigen is. Uiteindelijk gaat (dans)theater over kijken en kan de toeschouwer zelf bepalen of het 

tranen zijn of regen en wind.” Grace refereert hier aan J. Bernlef: “Het zijn geen tranen, het is regen en wind.” 

 

 
© Ursula Kaufman 

 

The Residents zijn een Amerikaans oddball kunstcollectief, het best bekend voor hun avant-garde muziek en 

multimediaal werk. Hun eerste officiële release was de single 'Santa Dog' (1974). De groep heeft sindsdien 

meer dan zestig albums gemaakt. Ze zijn eveneens de uitvinder van de videoclip (écht waar!). Hun werk valt 

ruwweg op te delen in twee categorieën: deconstructies van Westerse populaire muziek en complexe stukken 

rond een thema, theorie of plot. Hun teksten zijn vaak nonsensicaal met een over-the-top sound. Hun 

videoclips hebben een nachtmerrieachtige kwaliteit. Alsof ze zijn bedacht door wezens die op Marsiaanse 

paddestoelen zitten te kauwen. De songs van The Residents dragen steeds een groot mysterie in zich mee en 

zijn uitzonderlijk zintuiglijk. Gedurende het hele bestaan van de groep zijn de individuele leden van de band 

er in geslaagd om anoniem te blijven. De groep verschijnt sinds decennia vaak gekostumeerd met een grote 

oogbal over het hoofd met daar een hoge hoed op. 
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© Ursula Kaufmann 
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MUSH-ROOM 
GRACE ELLEN BARKEY & NEEDCOMPANY 

 
ORIGINAL MUSIC COMPOSED BY THE RESIDENTS 

 
 

Première 
22 maart 2013 

 
Choreografie, regie, tekst Grace Ellen Barkey 

 
Beeldconcept Lemm&Barkey 

 
Muziek The Residents 

 
Gecreëerd met / performed door   

Sung‐Im Her, Yumiko Funaya, Benoît Gob, Maarten Seghers,  
Julien Faure, Mohamed Toukabri, Catherine Travelletti 

 
Installatie, kostuums Lot Lemm 

 
Dramaturgie Elke Janssens 

 
Geluid Bart Aga, Pierrick Drochmans 

 
Lichtontwerp Luc Schaltin 

 
Licht Marjolein Demey 

 
Techniek Clive Mitchell Loemij 

 
Assistentie Lemm&Barkey Lieve Meeussen 

 
Stage regieassistentie Myrto Vagiota 

 
Productie & Techniek Marjolein Demey 

 
Productie creatie Luc Galle 

 
Taalcoach  Helen McNamara 

 
Fotografie Phile Deprez, Maarten Vanden Abeele 

 
Een Needcompany productie 

Coproductie PACT Zollverein (Essen), Internationales Figurentheater-Festival (Erlangen). 
Met de steun van de Vlaamse overheid. 



6 

 

SPEELLIJST SEIZOEN 2012-2013 

PACT Zollverein, Essen (D)     22, 23 maart 2013 

Dansens Hus, Stockholm    4, 5 april 2013 

Kaaitheater, Brussel     19, 20, 21 april 2013 

Internationales Figurentheater-Festival, Erlangen 10 mei 2013 

De Brakke Grond, Amsterdam    24 mei 2013 

Dubbelspel, STUK, Leuven    27, 28 mei 2013 

Malta Festival, Poznan     25, 26 juni 2013 

ImPulsTanz, Wenen     2, 4 augustus 2013 

 

SPEELLIJST SEIZOEN 2013-2014 

Theater in Bewegung, Theaterhaus, Jena  30 oktober 2013 

CC Tongeren      6 maart 2014 

CC Strombeek      15 maart 2014 

Monty, Antwerpen     26, 27 maart 2014 

 

SPEELLIJST SEIZOEN 2014-2015 
 

SPAF, Seoul, South Korea    4, 5 oktober 2014 

Théâtre Garonne, Toulouse    4, 5, 6 december 2014 

MaZ, Bruges      15 januari 2015 

Korzo, The Hague     17 januari 2015 

Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau, Sète 31 januari 2015 

La Filature, Scène nationale - Mulhouse   27 mei 2015 

 

 

Klik hier voor het volledige overzicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.needcompany.org/NL/mush-room/speeldata
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© Maarten Vanden Abeele  
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HET MUSH-ROOM MANIFEST 

Een inleiding bij de voorstelling 

 

Some people say a man is made out of mud 

A poor man's made out of muscle and blood 

Muscle and blood and skin and bones 

Sixteen Tons, Tennessee Ernie Ford 

 

 

Aarde en vuur! 

Spieren, bloed, huid en botten! 

 

Ze zingen: “We Are Alive and Kicking”, zo hard als 't maar kan. 

 

Mon dieu, wat zijn we soft geworden. Zijn we vergeten te roepen, vergeten dat theater/het leven rock-’n-roll 

is? Zijn we vergeten dat het theater leven is en het leven op zijn saaist slecht theater is? Wat is politiek 

vervelend geworden en wat stelt een krant nog voor. We moeten terug naar het theater om er ons aan te 

laten herinneren wat het leven is. Theater niet langer als spiegel van de realiteit, maar als échter dan het leven 

zelf.  

 

We leven op een plek die steeds complexer wordt. Informatie vermenigvuldigt zich exponentieel. Wat gisteren 

waarheid was, is vandaag mogelijk een leugen. Woorden verliezen betekenis en symbolen raken uitgehold. 

Wat we voor waar achten, moet bevraagd worden. Nieuwe associaties maken, vertrouwen op buikgevoel en 

de ontwikkeling van een nieuwe taal zijn prioritair. Een gezonde verwarring, een onbevangen voelen en 

associatief verwerken; dat is wat er moet gebeuren.  

 

Vitaliteit en viriliteit zijn twee van onze meest waardevolle grondstoffen geworden. Wordt het niet terug tijd 

om heel luid te gillen? Moeten we niet terug leren roepen? Leren branden? Is dat niet de essentiële vraag: 

waar brand je voor? Dàt bedoel ik met rock-’n-roll. En dàt branden delen. Een soort van artistieke pyromanie. 

Mensen in de fik steken met goeie hoop op transcendentale herrijzenis. Het wereldlandschap afbranden 

omdat die grond het vruchtbaarst is. 

 

Het zijn Grace Ellen Barkey's paddenstoelen die vanuit de ondergrond roepen en groeien en aanzwellen en 

belagen. Barkey's zwammen die een onzichtbare vijand bombarderen, maar ook zichzelf en uiteindelijk - nee! 

vooraleerst! - het publiek. Want dat is wat een paddenstoel wil. Zijn sporen uitschieten en contamineren. Is 

dat niet de essentie van theater?  

 

Geen highbrow denken, maar opnieuw leren. 

Opnieuw. Leren. Contempleren. Vechten. 

Vechten is goed; als we niet vechten zijn we dood. 

Feit: we moeten vechten om écht te leven. 

Feit: we leven om te vechten. Maar niet om mekaar pijn te doen. 

Integendeel. 
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© Maarten Vanden Abeele 
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MUSH-ROOM is een verhaal aan de hand van beelden. Een geïmplodeerde vertelling die dreigt te exploderen. 

Want beelden zijn gecondenseerde verhalen, of in dit geval artistieke bompakketten. En twijfel niet, NIET, om 

dat pakket te openen. De voorstelling als explosief, stevig in de hand gekneld. De lont aansteken en niet 

loslaten.  

 

“KNALGÖTTERDAMERUNGNOGAANTOEZEGWATISMEDAT!!!” 

AND. 

“We shall fight them on the beaches.” 

AND. 

“Rage, rage, against the dying of the night.” 

AND 

“If you can't go back to your mother's womb, you'd better learn to be a good fighter.” 

 

Is er verwarring? Goed zo. 

Want ik ben er nog niet klaar mee. 

 

Wanneer is theater politiek? Ik heb het niet over theater dat over politiek gaat, maar over politiek theater. 

Wanneer het vanuit elke vezel schreeuwt om engagement natuurlijk. Barkey schreeuwt om dat engagement. 

En of we mee willen schreeuwen. Het is noodzakelijk om blootgesteld te worden aan het irrationele. Alleen zo 

kunnen we moedig en krachtdadig worden geconfronteerd met een wereld die niet altijd zinvol is. Hadden we 

ooit op de maan geraakt zonder het filmpje van Méliès, waar een raket in het oog van Janneke Maan 

terechtkomt? Verbeelding is een waardevol platform om datgene wat onmogelijk lijkt mogelijk te maken. En 

zoals de manier waarop een droom volkomen logisch is wanneer je er in ondergedompeld bent, zo heeft Grace 

Ellen Barkey's wereld een eigen logica die direct appelleert aan ons als mens. Aan aarde en vuur! Aan spieren, 

bloed, huid en botten! 

 

Kleuren, vormen en plot muteren de hele tijd. Personages escaleren out of the blue, op luttele seconden, van 

superzacht naar mega bitch. En het consequente wordt consequent inconsequent. Mutatie is inherent aan 

groei. Aan verder willen. Verander nu! Muteer! NU! Ten strijde, niet alleen nu; altijd, maar nù meer dan ooit. 

Om kleiner of groter te worden, om niet jezelf te blijven, om dichter bij jezelf te komen, vecht om te vechten, 

verdomme! MUSH-ROOM evoceert de wereld onder de microscoop. Seks en geweld bij eencelligen! Dat 

krioelt en stuitert maar over de scène en spreekt vanuit instinct in plaats vanuit ratio. Howard Bloom refereert 

in “The Lucifer Principle” regelmatig aan de oorlogen die heel de tijd op microscopisch niveau worden 

uitgevochten. Deze voorstelling doet me daaraan denken. MUSH-ROOM niet als spiegel van onze 

maatschappij, maar als spiegel van een fantastisch ‘onderbodem’-universum dat zo, overlangs het onze, 

reflecteert.  

 

Ergens in het land van Zwammië wonen de Verenigde Stammen der Snotrooms en Mushlings. Ze dansen, 

schreeuwen en vechten dat het geen naam heeft. Grace Ellen Barkey en Lot Lemm hebben samen een tank 

gebouwd. Een grote installatie, een perpetuum mobile waarin paddenstoelenvormen op en neer zweven op 

de strijdlustige klanken van The Residents. Een oorlogsmachine die anderhalf uur op het publiek afstevent. 

Vanavond is het oorlog en we vechten omdat het moet.  

 

Stef Lernous 
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© Maarten Vanden Abeele 



12 

 

DE MUSH-ROOM CD 

 

 

 

De cd MUSH-ROOM met originele muziek van The Residents voor de voorstelling MUSH-ROOM (2013) van 

Grace Ellen Barkey & Needcompany is verschenen bij © The Cryptic Corporation. Je kan dit album aankopen 

tijdens de concertreeks van The Residents en de theater- en festivaltournee van MUSH-ROOM. 

  

http://www.needcompany.org/NL/mush-room
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PERS 

 

 “Grace Ellen Barkey verlegt met MUSH-ROOM de grenzen van haar eigen podiumwaanzin. (...) Een groep 

performers aan tomeloze, niets ontziende inzet heeft genoeg om de wildste verbeelding werkelijkheid te doen 

worden. (...) Alles wordt plots mogelijk. Je hallucineert zonder ook maar één paddenstoel te eten. Commedia 

del funghi, jawel.” – De Morgen, 28.03.2013 

 

 

“Dankzij de ronduit prachtige scenografie en kostuums van Lot Lemm verandert het podium in een vingerknip 

in een mistige paddenstoelengrot. Daar wordt gedanst, gezongen, geroepen en gestreden. Er is plaats voor 

funghipleasure en paddenstoelensuspense.” - De Standaard, 22.04.2013 

 

 

“Eindelijk lol en, figuurlijk, warmte. Een anderhalf uur durende trip van acht dansers onder uiteraard artificiële 

invloed van drugsvriendelijke paddenstoelen. (…)  Eindelijk de verbeelding aan de macht. Met een vrolijke 

ondergrond die geen seconde verveelt, maar blijft verrassen. De voorstelling haalt zijn succes niet enkel uit zijn 

tricky trips, maar ook uit de mix van culturen. De combinatie zorgt telkens voor een surrealistisch spektakel, 

met de typische stempel van Needcompany.”  focus.knack.be, 26.06.2013 

 

 “We want more!” - Falter, 07.08.2013 

 

 

“Een bom, dat belooft het te worden vanavond. Maar dan wel eentje waarvoor je ondanks de knalinhoud niet 

bang hoeft te zijn. Het gaat om bewustzijnsverruiming met politieke ambitie. Ook amusement wordt er met 

hoofdletter geschreven. Wie dus deze zomer nog geen parasol of eekhoorntjesbrood heeft gevonden, wordt 

hier voortreffelijk bediend. Die dingen bengelen hier, zoals in Luilekkerland, aan koorden vanaf de toneelzolder 

naar beneden.”  - Der Standard, 01.08.2013 
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OVERZICHT VOORSTELLINGEN GRACE ELLEN BARKEY 

 

1992  One 

 première: 26 november 1992, Theater am Turm Probebühne, Frankfurt 

1993  Don Quijote 

 première: 28 oktober 1993, Theater am Turm, Frankfurt 

1995  Tres 

 première: 18 oktober 1995, De Brakke Grond, Amsterdam 

1997  Stories (histoires / verhalen) 

 première: 19 februari 1997, Brigittinenkapel, Brussel 

1998  Rood Red Rouge 

 première: 5 oktober 1998, STUK, Leuven 

1999  The Miraculous Mandarin 

 première: oktober 1999, PS 122 New York 

2000  Few Things 

 première: 7 oktober 2000, BIT teatergarasjen, Bergen (Noorwegen) 

2002  (AND) 

 première: 23 oktober 2002, De Brakke Grond, Amsterdam 

2005  Chunking 

 première: 12 mei 2005, PACT Zollverein, Essen (Duitsland) 

2007  The Porcelain Project 

 première: 10 oktober 2007, Kaaitheater, Brussel 

2010  This door is too small (for a bear) 

 première: 25 februari 2010, Kaaitheater, Brussel 

2013  MUSH-ROOM 

 première: 22 maart 2013, PACT Zollverein, Essen (Duitsland) 

 

Klik hier voor het volledige overzicht 

 

http://www.needcompany.org/NL/grace-ellen-barkey
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BIOGRAFIEËN 

 
NEEDCOMPANY 

Needcompany is een kunstenaarshuis dat in 1986 werd opgericht door theatermaker en beeldend kunstenaar 

Jan Lauwers en choreografe Grace Ellen Barkey. Zij staan centraal in dit huis en brengen er al hun artistieke 

werk in onder: theater, dans, performances, beeldende kunst, teksten, … Hun creaties worden getoond op de 

meest belangwekkende nationale en internationale podia wereldwijd. 

 

LEMM&BARKEY 

In het werk van Grace Ellen Barkey is de steeds weerkerende samenwerking met kostuum- en 

decorontwerpster Lot Lemm cruciaal. In 2004 startten Grace Ellen Barkey & Lot Lemm naar aanleiding van hun 

nauwe artistieke samenwerking Lemm&Barkey op.  Ze ontwierpen de kostuums voor De kamer van Isabella 

en bedachten voor Chunking, The Porcelain Project, This door is too small (for a bear) het concept, het decor 

en de kostuums. In 2007 creëerde Lemm&Barkey een museale porseleinen installatie n.a.v. de voorstelling 

The Porcelain Project. Deze was te zien in verschillende musea zoals o.m. BOZAR (Brussel) en het Benaki 

museum (Athene). Vervolgens nodigde curator Luk Lambrecht hen uit voor de groepstentoonstelling I am your 

private dancer (2008) in het CC Strombeek, maakten zij werk voor de groepstentoonstelling Het spel van de 

waanzin, over gekte in film en theater (2008) van het Dr. Guislain museum (Gent) en werden zij uitgenodigd 

voor de tentoonstelling Down to Earth (2009) in het luik “hedendaags keramiek” door curator Hugo Meert. 

 

Curator Pieter ’T Jonck nodigt Lemm&Barkey uit om een tentoonstelling te maken over hun laatste drie 

producties Chunking (2005), The Porcelain Project (2007) en This door is too small (for a bear) (2009) in het 

Modemuseum Hasselt in 2012. Deze tentoonstelling stond in de derde editie van de Triënnale Hasselt / 

Superbodies,  een kunstproject voor actuele beeldende kunst, mode en design. Hiervoor maakte 

Lemm&Barkey 18 videowerken, Ontologie van een reeks beelden, waarin bijna terloops beelden 

geconstrueerd en gedeconstrueerd worden. Menselijke figuren worden vormen, materie wordt lichaamsdeel, 

aarzeling wordt erotiek. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Lemm&Barkey © Phile Deprez 
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THE RESIDENTS 

The Residents worden beschouwd als iconen in de wereld van experimentele muziek en dat reeds veertig jaar. 

Bovenop hun baanbrekende werk in heel diverse genres zoals trance, world fusion, electronica, punk, 

industrial en lounge muziek wordt de groep ook aanzien als de grondlegger van de performance kunst en de 

muziekvideo. Twee van hun muziekvideo’s maken deel uit van de permanente collectie van het Museum of 

Modern Art en hun Freak Show cd-rom kreeg een centrale plaats in de tentoonstelling “Looking at Music 3.0” 

in het MOMA.  

 

Gedurende hun veertigjarige carrière kwamen The Residents ook in contact met de wereld van de film- en 

televisiemuziek waarbij ze verschillende afleveringen van de Pee Wee Herman Show, Hunters (voor Discovery 

Channel), The Census Taker (1985), Heaven (1987), Conceiving Ada (1997), Condo Painting (1997), Thomas 

Pynchon - A Journey Into The Mind (2001), Investigation Into The Invisible World (2002) en Strange Culture 

(2007) voor hun rekening namen net als een aantal projecten voor  MTV. 

 

The Residents floreren ook in de wereld van de digitale media met de release van tien DVD’s en een 

internetserie van 60 afleveringen. Bovendien hebben ze er sinds kort ‘The Talking Light’ op zitten, een 

wereldtournee met 70 voorstellingen tussen januari 2010 en april 2011. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© The Cryptic Corporation 
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GRACE ELLEN BARKEY 

Grace Ellen Barkey, geboren in Surabaya, Indonesië, studeerde dansexpressie en moderne dans in de 

Theaterschool in Amsterdam. Na haar opleiding werkte ze als actrice en danseres. Alvorens ze in 1986 

Needcompany mee oprichtte en vaste choreografe van het gezelschap werd, choreografeerde ze 

verscheidene producties. Voor Needcompany realiseerde Grace Ellen Barkey de choreografieën van Need to 

know (1987), ça va (1989), Julius Caesar (1990), Invictos (1991), Antonius und Cleopatra (1992) en Orfeo 

(1993). Daarnaast acteerde ze in een aantal van deze producties alsook in The Snakesong Trilogy – Snakesong 

/ Le Voyeur (1994),  Caligula (1997),  Needcompany’s King Lear (2000), Images of Affection (2002), No 

Comment (2003), De Lobstershop (2006), Het Hertenhuis (2008), De kunst der vermakelijkheid (2011), 

Marktplaats 76 (2012), Needlapb en The House of Our Fathers. In Goldfish Game (2002), de eerste 

langspeelfilm van Jan Lauwers & Needcompany, maakte ze deel uit van de cast. Voor De kamer van Isabella 

(2004) verzorgde ze samen met Lot Lemm de kostuums onder de naam Lemm&Barkey. 

 

Sinds 1992 bouwt ze met haar eigen ensceneringen gestaag een succesvolle internationale carrière uit. 

Theater am Turm in Frankfurt coproduceerde haar eerste voorstellingen One (1992), Don Quijote (1993) en 

Tres (1995). Needcompany-producties waren Stories (Histoires/Verhalen) (1996), Rood Red Rouge (1998) en 

Few Things (2000). Deze laatste productie werd zowel in eigen land als internationaal zeer enthousiast 

onthaald. Met (AND) (2002) overschreed choreografe Grace Ellen Barkey met onweerstaanbare flair alle 

grenzen van het theater, de dans en de muziek. In 2005 bracht Grace Ellen Barkey Chunking dat werd 

genomineerd voor de cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap (2005). Voor de dansvoorstelling The 

Porcelain Project (2007) creëerde zij samen met Lot Lemm een porseleinen installatie. In 2010 maakte zij de 

voorstelling This door is too small (for a bear) en in 2013 ging MUSH-ROOM in première.  

 

 

 

LOT LEMM 

Lot Lemm is sinds 1993 verbonden aan Needcompany. Zij begon in eerste instantie als kostuumontwerpster 

voor verschillende producties waaronder Le Voyeur (1994), Le Pouvoir (1995), Needcompany’s Macbeth 

(1996), Le Désir (1996), Caligula (1997), The Snakesong Trilogy (1998), Morning Song (1999), Needcompany’s 

King Lear (2000), Images of Affection (2002), Goldfish Game (langspeelfilm, 2002), No Comment (2003), De 

kamer van Isabella (2004), De Lobstershop (2006), Het Hertenhuis (2008), De kunst der vermakelijkheid (2011), 

Marktplaats 76 (2012) van Jan Lauwers, en Alles is ijdelheid (2006) met Viviane De Muynck. Bij de producties 

van Grace Ellen Barkey groeit Lemms betrokkenheid bij elke productie. Zij begon met Tres (1995), Stories 

(1997), Rood Red Rouge (1998), (AND) (2002), als kostuumontwerpster. Voor de producties Few Things (2000), 

Chunking (2005), The Porcelain Project (2007), This door is too small (for a bear) (2010) en MUSH-ROOM (2013) 

bepaalt zij ook het scènebeeld mee. 
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PERFORMERS 

www.needcompany.org/NL/cv/sung-im-her 

www.needcompany.org/NL/cv/yumiko-funaya 

www.needcompany.org/NL/cv/benoit-gob 

www.needcompany.org/NL/cv/maarten-seghers 

www.needcompany.org/NL/cv/julien-faure 

www.needcompany.org/NL/cv/mohamed-toukabri 

www.needcompany.org/NL/cv/catherine-travelletti 

 

 

 
© Ursula Kaufmann 

http://www.needcompany.org/NL/cv/sung-im-her
http://www.needcompany.org/NL/cv/yumiko-funaya
http://www.needcompany.org/NL/cv/benoit-gob
http://www.needcompany.org/NL/cv/maarten-seghers
http://www.needcompany.org/NL/cv/julien-faure
http://www.needcompany.org/NL/cv/mohamed-toukabri
http://www.needcompany.org/NL/cv/catherine-travelletti
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Hooikaai 35 

B-1000 Brussel 

tel +32 2 218 40 75 

fax +32 2 218 23 17 

www.needcompany.org 

info@needcompany.org 

 

 

 

 

 

 

Artistieke leiding  / Jan Lauwers 

Zakelijke leiding / Yannick Roman: yannick@needcompany.org 

Artistieke coördinatie / Elke Janssens: elke@needcompany.org 

Dagelijkse leiding / Eva Blaute: eva@needcompany.org  

Assistentie zakelijke leiding en tourmanagement / Toon Geysen: toon@needcompany.org  

Assistent zakelijk leider / Sarah Eyckerman: sarah@needcompany.org  

Communicatie en tourorganisatie / Laura Smolders: laura@needcompany.org 

Productieleiding / Marjolein  Demey: marjolein@needcompany.org  

                      

 

mailto:yannick@needcompany.org
mailto:elke@needcompany.org
mailto:eva@needcompany.org
mailto:toon@needcompany.org
mailto:sarah@needcompany.org
mailto:laura@needcompany.org
mailto:marjolein@needcompany.org

