
One Million Peole and Me — Verantwoording

Het artistieke team van ‘ONE’ bestaat uit de vaste kern van ShELFISH en digital mediakunstcollectief 
WERC, die nu voor de derde keer samen optrekken, aangevuld met een stemacteur. 

De regie is in handen van Veerle van Overloop. Na en naast een rijk gevulde en erkende carrière als 
actrice en dramaturge bij diverse gezelschappen en collectieven heeft Veerle Van Overloop (*1969)
zich de afgelopen tijd ontwikkeld als autonoom theatermaker. Haar open associatief vermogen, 
nieuwsgierige geestdrift en maatschappelijke betrokkenheid stellen haar in staat om alle betrokkenen 
tijdens het creatieproces zowel artistiek als productioneel te inspireren en te stimuleren. 
Haar werk wordt door collega’s en publiek ervaren als vernieuwend, relevant en inspirerend.

Dramaturg Judith Blankenberg (*1984) reflecteert omwille van haar ervaring als programmeur van o.a. 
Grand Theatre en Festival de Keuze sterk op de beleving van de toeschouwer. Zij is sinds 2019 betrokken 
bij ShELFISH en werkte eerder ook al met WERC. Als dramaturg heeft ze zowel ervaring met interdisciplinair 
montagetheater als met teksttheater. Voor ‘ONE’ schrijft ze de vertaling van Perec’s ingekorte tekst.

Vanwege haar technische virtuositeit, theatrale kwaliteit en zeggingskracht verbeeldt danseres Olympia 
Kotopoulos (*1995) de geïsoleerde vrouw. Met een breed palet aan lichamelijke expressies laat ze voor het 
oog van de bezoeker hele werelden ontstaan. Met Olympia werkt ShELFISH nu voor de vierde keer samen.

WERC
We verdiepen onze samenwerking met digitale mediakunstcollectief WERC, bestaande uit Jelle Valk (*1988), 
Joachim Rümke (*1988) en Olav Huizer (*1988). Ook hun stagiaire van Academie Minerva Isabela Manea 
(*1998) werkt dit keer mee. Hun fascinatie voor de verbinding tussen de digitale en fysieke wereld is voor 
onze projecten zeer inspirerend. Hun nieuwsgierigheid om zich te verbinden met andere disciplines maakt 
dat ze buiten hun expertise op het gebied van digitale media in staat zijn om mee te denken binnen de door 
ons voorgestelde dramaturgie.

Stemacteur Julia Akkermans (*1991) studeerde in 2014 af aan de toneelacademie in Maastricht. Ze heeft in 
korte tijd een enorm CV opgebouwd. Ze speelde o.a. bij het NNT, Toneelgroep Maastricht, FC Bergman en 
won een gouden kalf voor haar bijrol in de film ‘Niemand in de stad’ uit 2017.


