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DON CARAVAGGIO
FRASCATI PRODUCTIES /
CHARLI CHUNG
Over het vieren van vrijheid en de diepste ű
duisternis in de menselijke ziel
Don Caravaggio is de meest gevierde kunstenaar van zijn tijd. Hij is dapper, radicaal en
handelt vrij naar zijn verlangens. De gevoelens
van anderen zijn voor de grensoverschrijdende,
geestverruimende Don Caravaggio slechts
beperkend. Zijn vrije (seksuele) moraal maakt
talloze slachtoffers, net zoals zijn compromisloze
kunstenaarshart langzaam maar zeker leidt
tot totale zelfdestructie.
Don Caravaggio is een stuk over de ontembare
levensdrift van een kunstenaar en de duistere
onderkant van de menselijke ziel.
Charli Chung maakt Don Caravaggio op basis
van zijn fascinatie voor twee belangrijke vrijdenkers uit de geschiedenis: met Molières zedeloze
Don Juan en de Italiaanse barokschilder
Caravaggio duikt hij in de moraal, decors en
kostuums van de 17e eeuw.

De Italiaans-Nederlandse Charli Chung (1995)
is talig, energiek en schaamteloos romantisch.
Met zowel nieuwe als bestaande teksten ontwikkelt hij eigentijds repertoire waarbij altijd zijn
acteurs centraal staan. Tragische, overdadige
maar altijd liefdevolle portretten over het menszijn. Charli Chung studeerde in 2017 af aan
de Regie Opleiding van de Toneelacademie
Maastricht met The Dreamers. Direct daarna
presenteerde hij bij Frascati when we talk about
love (Fraslab oktober 2017). Begin 2018 maakte
hij bij Frascati Producties Bij jou begin ik (genomineerd voor de BNG Bank Theaterprijs). Bij Toneelgroep Oostpool/Theater Sonnevanck maakte
hij de voorstelling KIDS. In februari 2020 komt bij
Frascati Producties Wolfsjongens uit gebaseerd
op o.m. de documentaire The Wolfpack en het
filmoeuvre van Tarantino.

première
do 21 feb
voorstellingen
di 19 t/m za 23 feb &
di 26 feb t/m za 2 mrt
20:00 / Frascati
meer info en data:
frascatiproducties.nl

