
Narcissus & Echo - a VR dance experience

Narcissus & Echo is een ontroerende nieuwe Virtual Reality dansvoorstelling. De
première op 11 juni in Amsterdam is één van de eerste ‘Corona-proof’ voorstellingen
die je kunt bezoeken nu podia weer voorzichtig open mogen.

Onbeantwoorde liefde
In deze interactieve dans stapt het publiek in de mythische
wereld van Narcissus en Echo. Zij zitten samen mét het publiek
gevangen in een VR-spiegelpaleis. De vraag is natuurlijk: hoe
komen ze hier weer uit? En wat ontdekken ze op deze
zoektocht? Lukt het écht contact te maken met elkaar? Want
Echo dreigt zichzelf te verliezen in een onbeantwoorde liefde.
Narcissus ziet alleen zichzelf staan en verliest steeds meer het
contact met de realiteit. Zonder elkaar zijn ze waarschijnlijk
verloren…

Nieuwe ervaring
Een zeer divers team, afkomstig vanuit dans, design, en
techniek, gebruikte de lockdown om een compleet nieuwe
ervaring te creëren. De choreografie is in handen van Peter Leung, die in samenwerking met het
Nationaal Ballet eerder al een VR wereldprimeur neerzette met 'Night Fall', ("Een sleutelmoment in de
dansgeschiedenis" - de Volkskrant, "Een wonder van klassieke kunst en technologie"- NRC).
De voorstelling is speciaal ontwikkeld om tijdens de langverwachte heropening van podia met kleine
groepen te beleven. In een tijd waarin we allemaal onszelf hebben moeten isoleren, gehunkerd
hebben naar contact, en geleefd hebben via schermen, vroegen de makers zich af: wat is contact
eigenlijk? Hoe maak je contact? En wat zou er gebeuren als we dit alles door de ogen van de ander
konden bekijken? Wat vertelt een oeroude mythe ons over de wereld van Zoom, Tinder en
Instagram?

Verborgen perspectieven
Het publiek beleeft als groep de zoektocht van Narcissus en Echo naar zichzelf en naar elkaar tijdens
deze zaalvoorstelling mét een VR-bril. De ervaring is een samenspel van dans, storytelling, muziek en
digital art. Het publiek kan actief op zoek naar verborgen perspectieven en wordt op die manier  zowel
toeschouwer als hoofdrolspeler.

Narcissus & Echo gaat op vrijdag 11 juni in première in Q-Factory,  Amsterdam. De voorstelling is
daarna ook nog te zien in pop- en cultuurpodia in Rotterdam, Den Haag, Tilburg en Hoofddorp.
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NIET VOOR PUBLICATIE

Vragen, interviewaanvragen:
Hidde Kross (Veejays.com) 06-20254226 ; hidde@veejays.com

Titel van het stuk:
Narcissus & Echo

Ondertitel:
a VR dance performance

Makers:
Veejays.com & House of Makers

Geplande speeldata en -plaatsen:
Amsterdam

Vrijdag 11 juni – Q-Factory
Maandag 14 juni – Paradiso
Zondag 20 juni – Chin Chin Club

Rotterdam
Zondag 13 juni –  Het Nieuwe Instituut

Den Haag
Zaterdag 12 juni – PAARD

Tilburg
Zaterdag 12 juni –  013

Hoofddorp
Datum volgt - Duycker

Nuttige informatie
● Tickets kosten € 15,- en zijn te koop via www.narcissusandecho.nl
● Hiervoor krijg je een persoonlijk ontvangst in je favoriete club, museum of theater, de

interactieve beleving met speciale VR-brillen (duur: ongeveer 20 minuten) en toegang tot een
Q&A met de makers na afloop.

● De totale beleving van ontvangst tot vertrek (en hopelijk een drankje!) duurt maximaal een
uur.

● Voor deze voorstelling moet je je eigen koptelefoon/oordopje meenemen (niet draadloos) !

Materiaal om naar te verwijzen of gebruiken op je site en op social
● https://drive.google.com/file/d/1pthJAGMnoDv7JNyZF0zND6qJ6Mk9Q-LB/view?usp=sharing
● Interview-fragmenten makers: https://youtu.be/yklvvjKhVC8

● Website: www.narcissusandecho.nl
● Instagram: https://www.instagram.com/narcissusandechovr/
● Perskit : https://narcissusandecho.nl/perskit/
● Teaser: https://youtu.be/YCMKoNBjZYw ; donwload via

https://drive.google.com/file/d/1H2Ui-jOTV5w2_OHL6yzq85PD_rjc6-M7/view?usp=sharing
● Interview-fragmenten makers: https://youtu.be/yklvvjKhVC8
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