
SCHOOLVOORSTELLING



Een stoere,
taboedoorbrekende
dansvoorstelling
over seksuele
diversiteit. 

Voor jongeren vanaf 14 jaar:
Jouw seksuele
identiteit én die van
de ander mag er zijn!



OVER TRASH LAKE

TRASH LAKE gaat over het accepteren en
vieren van seksuele identiteit en -diversiteit,
zowel innerlijk als onderling. Dit is helaas nog
niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Verschillende seksuele identiteiten - van 
kuis tot kinky - worden in de spotlights
gezet. Gebaseerd op aangrijpende verhalen
van echte mensen. 

Wat door de één als trash wordt gezien, is
voor de ander juist dé manier om zich
seksueel te uiten en andersom. Maar wie
verder kijkt, ontdekt verrassende
overeenkomsten.



HET VERHAAL

TRASH LAKE vertelt het (deels
autobiografische) verhaal van een jongeman,
The Searcher, die zijn seksuele identiteit als
een vloek ervaart. Zijn verlangen naar
seksuele verbinding en intimiteit brengt hem
in contact met anderen, die net als hij te
maken kregen met vooroordelen en taboes. 

Gaandeweg probeert The Searcher in het
reine te komen met zichzelf en zijn omgeving:
een overweldigende wereld van liefde en
lust, waarin kuis en kinky elkaars tegenpolen
(lijken te) zijn.



“Ik ben een mens
gemaakt uit liefde, mijn
seksualiteit is puur.

Waarom wanneer ik
mezelf omarm, reageert
de maatschappij zo
zuur!?”



DE VORM

TRASH LAKE is een mix van sounds, ritmes
en dansstijlen uit de house-, techno-,
ballroom- en dancehall scenes, gecombineerd
met moderne dans, spoken word,
videoprojecties en lichteffecten. 

Spectaculair om te zien!



Voorproefje op school: een fragment uit
TRASH LAKE (circa 10 minuten)
Lesbrief “What about (y)our sexuality?”
om het gesprek over seksuele identiteit
en diversiteit te verdiepen;
Voor- of nagesprek met de dansers (over
het maakproces en/of het thema);
Workshop vogue, dancehall of bubbling. 

PROGRAMMA OP MAAT

Wij bieden voor of na de voorstelling een
aantal extra’s aan:

Informeer gerust naar de mogelijkheden: met
veel plezier maken we een programma op
maat!



OVER XCLUSIV COMPANY

Xclusiv Company is een Rotterdams
dansgezelschap met roots in de hiphop,
clubbing en ballroom cultuur. 

We maken theatervoorstellingen, korte films
en meer, op het snijvlak van kunst, cultuur en
entertainment. We brengen persoonlijke
verhalen uit onze omgeving tot leven met
dans, muziek, woordkunst en visuele kunst. 

Met BEHIND THE iMASQ, onze voorstelling
over depressie, bereikten wij meer dan 1.200
leerlingen van acht middelbare scholen. 

Reacties BEHIND THE iMASQ >>



“Wat een talent om zoveel emotie
te kunnen verwoorden in dans!”

“De liefde en harmonie spat er
vanaf. Blijf de wereld mooier
maken met jullie boodschap:
iedereen mag zijn wie ze wil zijn.”

“Inspirerend voor alle jongeren
met mentale issues. Respect!”

"Kippenvel gedurende de hele
show. Ook mega complimenten
voor het spoken word!"

"Jullie kregen jongeren stil, dat
was fantastisch!"



INFORMATIE & SPEELDATA

www.xccc.nl/trashlake 

            xclusivcompany  
         

NEEM VOOR INTERESSE OF VRAGEN 
CONTACT OP MET: 

Osman Batal van Xclusiv Company
osman@xccc.nl of 06–41182299.

https://www.xccc.nl/trashlake
https://www.facebook.com/xclusivcompany
https://www.instagram.com/xclusivcompany

