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Willow Mae
Intiem

muziektheater in
een tijd van

individualisme,
perfectionisme en

maakbaarheid 
Willow Mae (Willemijn van Helden) studeerde zang aan de
Havo voor Muziek en Dans en muziektheater aan ArtEZ
Hogeschool voor de Kunsten. Ze is zangeres, liedschrijver en
initiatiefnemer van Willow Mae en heeft haar eigen
onderneming, Singspire.  In 2019 kwam haar debuutalbum
Song of Songs uit; ‘rough romantic folkpop’ waarmee ze de
grenzen van de akoestische gitaarmuziek opzoekt. Tijdens
concerten ligt de focus van Willow Mae op beleving: iedere
voorstelling is een intense en unieke publiekservaring en een
crossover van een popconcert en muziektheater. Willow Mae
laat zich in haar acoustic-based pop/folksongs inspireren
door James Taylor, Joni Mitchell en Sting. Het album is de
basis van de multidisciplinaire voorstelling Song of Songs. 

Willow Mae wil de liefde in al haar facetten belichten en haar
publiek ook tijdens voorstellingen meenemen in een
multidisciplinaire beleving: iedere show is een intense en
unieke publiekservaring in een muziektheatrale vorm. De
thematiek, muziek, gedichten en teksten uit het artbook zijn
de basis van de multidisciplinaire voorstelling Song of Songs.

Liefde kan pijnlijk schuren, maar waar liefde tot bloei
komt is er extase. Bestaat de paradijselijke
partnerrelatie, zoals zowel Shakespeare als het
Hooglied deze hebben beschreven, wel? Hoe
bereiken we in hemelsnaam dat paradijs waarin
partners extatisch in elkaar opgaan? Willow Mae
neemt je mee in het mysterie van de liefde. Zoals de
liefde kleurrijk, veelzijdig, onstuimig, onvoorspelbaar
en onverzadigbaar is, zo is ook Willow Mae dat in
haar debuutvoorstelling Song of Songs.

Wetenschappers en filosofen zijn het erover eens
dat geluk zit in de verbinding en intimiteit met onze
dierbaren. Hoe zorgen we ervoor dat we in
liefdevolle verbinding met elkaar komen en blijven in
tijden van ‘FOMO’, individualisme, perfectionisme,
hedonisme en maakbaarheid. Hoe zit het met die
onvermijdelijke crisis? Moeten we nu juist wel of juist
niet voor onszelf kiezen? Stevenen we af op 'trouble
in paradise’? Paradoxaal genoeg dreef een
pandemie ons verder uit elkaars armen dan ooit. Dit
drukte onze neus nog verder op de feiten; relaties
liepen vaker op de klippen en onveilige thuissituaties
werden nog onveiliger. Willow Mae laat het
perspectief zien van die crisis en dat kan ons
brengen naar waar we moeten zijn: in verbinding
met elkaar.  

Song of Songs is een totaalbeleving, een theatrale
reis met live muziek en spoken word op zoek naar
die heerlijke, confronterende en soms pijnlijke liefde.
De voorstelling wordt ondersteund door visuals en
videomapping van VJ Sjush en is gebaseerd op het
gelijknamige artbook met cd-album. Willow Mae
voelt zich gedreven om het onderwerp sterke en
stabiele hechtingsrelaties en het belang hiervan aan
te stippen vanwege haar eigen ervaring met de
verstoring hiervan.
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“Elk nummer is zonder
uitzondering van een
bijzonder compositorisch
hoog niveau en geweldig
uitgevoerd. Waardoor ik
niet anders kan dan de
perfecte score uit te delen
aan dit album dat van
begin tot eind blijft boeien.” 
- In De Ban Van

W I L L O W  M A E

speelperiode | najaar 2022 
genre | muziektheater, muziek, performance, visual art, spoken word
thema’s |  relaties, liefde, individualisme, perfectionisme, maakbaarheid
zaaltype | kleine- en middenzaal, buiten- en festivallocatie mogelijk
duur | 75 min.
extra | inleiding mogelijk

“Het hoogtepunt vormt de
afsluiter van Song Of
Songs als haar voltallige
begeleidingsband naar huis
is gestuurd en Willow Mae
al tokkelend op de
akoestische gitaar het
nummer Mango brengt.” 
- Alt Country Forum



Willow Mae
Een intiem

gesprek,
misschien wel

voor het eerst...

Om de totaalbeleving van Song of Songs compleet te
maken heeft Willow Mae speciaal voor de kleine,
intieme festivallocaties ook de mini-voorstelling Een
intiem gesprek. Een intiem moment onder de boom, in
een tentje, in de pipowagen of trailer. Willow Mae speelt
een liedje van de voorstelling Song of Songs speciaal
voor het stel aan de hand van hun relatiestatus of -
situatie. Aan de hand van het liedje, de songtekst, de
visuals en eventueel een vraag van het door Willow
Mae samengestelde vragendeck gaat het stel een
intiem gesprek beleven. Misschien wel voor het eerst...   

Een intiem gesprekE E N  I N T I E M  G E S P R E KW I L L O W  M A E

speelperiode | voorjaar, zomer en najaar 2022 
genre | muziek, muziektheater, overig
thema’s |  relaties, liefde, individualisme, perfectionisme, maakbaarheid
zaaltype | intieme festivallocatie  
duur | 10-15 minuten 
extra | in combinatie met Song of Songs 


