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Drama’s gebeuren nu eenmaal, in 
ieders leven. Je kunt en moet ze ge-
bruiken, om er plezier van te hebben. 

Sweet Drama gaat over een vrouw die klaar is 
met alle chaos in haar leven. Ze wil verande-
ren en gaat op zoek naar verlichting. Mensen 
zeggen dan dat je yoga moet doen, of 
smoothies moet drinken. Iedereen komt met 
therapieën en anti-therapieën. Het is aan 
haar om te ontdekken wat werkt: misschien 
iets absurds, of iets simpels. Of kan die cha-
os ook je hulp zijn? Uiteindelijk begrijpt ze 
haar leven. Of niet, natuurlijk.’
Duca heeft een surrealistische manier van 
schrijven, dus wat ze vertelt komt niet let-
terlijk in de voorstelling. Duidelijk is wel dat 
het begint met een drama bij het altaar. Staat 
ze daar volledig uitgedost als bruid, komt de 
bruidegom niet. Wat volgt is niet per se een 
wanhopige zoektocht naar de ware.
‘Het gaat dieper. Ik ben van levensverhalen, 
niet van liefdesverhalen. Dit is één gebeur-
tenis, misschien is alles in haar leven wel 
fucked up? Waarom gebeurt dit?’
Met veel plezier stimuleert de bruid publiek 
haar te helpen en vergezellen bij de uitda-
gingen die ze op haar zoektocht aangaat. ‘Ik 
speel veel met publiek.’

Vrouwelijkheid
Volgens Spoffin’s artistiek leider gooit ze 
daarbij al haar vrouwelijkheid in de strijd. 
‘It’s true. Ik heb die jurk, schoenen, kousen. 

Mensen zullen het erover hebben; er iets van 
vinden. Ik weet wat er speelt in de wereld, 
maar het gaat over mensen. Wat mensen 
nodig hebben, zonder onderscheid tussen 
man-vrouw. Dat moeten we kwijt.’
Sweet Drama is een work-in-process. ‘Ik 
bouw nog aan haar verhaal, we staan aan het 
begin van haar reis, met haar eerste acties. 
Autobiografisch? Er zitten zeker persoonlijke 
ervaringen in. Het gaat over dingen in het le-
ven die we allemaal kennen: faalmomenten, 
stress, dat je iemand nodig hebt en wel de 
juiste en wel nú.’ Ze vindt het mooi dat pu-
bliek de voorstelling in deze maakfase ziet. 
‘Normaal zien ze een show die al helemaal 
klaar is, zonder te weten hoeveel voorwerk 
daarin zit. Ik vind het fijn dit te delen met 
publiek en ga na afloop graag in gesprek. 
Kom vooral gedachten en gevoelens delen!’

Dulce Duca 
Dulce Duca werkt in het kader 
van Spoffin LAB, het residen-

tieprogramma van het festival, 
twee weken lang in Amersfoort. 
Scholen in de Kunst biedt haar, 
samen met de andere residen-
tieartieste Sevesfeathers (IE), 

werkruimte aan. Duca is tijdens 
de residentie ook veel op straat 

om te onderzoeken hoe ze 
de omgeving kan gebruiken. 
‘Jongleren is meer dan din-

gen omhoog gooien en weer 
opvangen. Ook werk ik graag 
samen met bewoners en skate-
boarders. Skaters zijn tenslotte 

ook straatartiesten.’

Dulce Duca klinkt als een zoete artiestennaam en 
haar nieuwe jongleervoorstelling heet Sweet Drama. 
Dulce is echter een Portugese vrouwennaam en 
haar uitstraling is eerder uitbundig dan zoet. Drama 
queen dan? ‘YES!’ reageert Duca enthousiast. ‘Maar 
wel in a good way.’

#9 Mooierstraat  
(achterzijde  

Mondriaanhuis)
vr 24 aug 19.30 uur;  

za 25 aug 15.00 en 19.30 uur; 
zo 26 aug 15.00 en 18.00 uur

Toegang vrij  

Beslis na afloop wat je betaalt

‘

KLAAR MET  
DE CHAOS

Dulce Duca [ES] Sweet Drama
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