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Productie: Level Up 
Looptijd: Februari 2019 – juni 2020 
Speelduur: 20 minuten 
Capaciteit: afhankelijk van de ruimte/locatie 
Locatie: podium, theater 
Speelruimte: 4 breed bij 6 diep en +/- 3,80 hoog 
Decor/attributen: Fauteuil, knuffelberen, barkruk voor notebook, glas water. 
Techniek: projectie/beamer, geluid en lichttechniek, microfoonstandaard, headset, hand-held mic, 
 
Level Up 
‘Terug- en vooruitblik van een ambitieuze jonge vrouw. Ze struikelde over beren op de weg, maakte 
er teddyberen van, knuffelde ze en zette door. ‘ 
 
Cissy vertelt in ‘Level Up’ een autobiografisch, maar in grote lijnen voor velen herkenbaar, verhaal 
van hoe ze als klein ambitieus meisje was en haar toekomst voor zich zag en hoe ze naarmate ze 
ouder werd, werd geleid door enkele gebeurtenissen in haar leven. Ze komt er achter dat ze eigenlijk, 
nu als jongvolwassen vrouw (1985), is geworden wie ze was, maar niet op de manier dat ze dacht dat 
ze dat zou worden.  
 
In de show komen gedichten voor uit perioden van haar leven en verbindt ze poëtisch haar verhaal, 
met terugblikken en vertelling aan elkaar. De voorstelling wordt verder ingekleurd door een zang-intro, 
een videofragment van haar -in haar jeugd- optredende vader, a capella zang (fragmenten kinderen 
voor kinderen), spoken word, haar single ‘Wat Is Liefde’ (te beluisteren op streamingdiensten) en een 
slotwoord met spoken word op muziek. Haar teddybeer, genaamd ‘Level’, staat symbool voor de 
periode van haar leven die ze met deze performance achter zich laat, en heeft ook een plek op het 
podium en in het verhaal. 
 
De show maakt gebruik van lichttechniek (diverse kleuren en standen) om de emoties, sfeer en 
overgangen extra te benadrukken, de song is bijvoorbeeld echt een performance die mag worden 
gezien als een clubperformance. 
 
'Level Up' is de eerste theatershow van Cissy Joan gemaakt onder begeleiding van productiehuis 
Urban House Groningen en gemaakt ter gelegenheid van het Urban Sources festival dat in december 
2018 plaats vond in het Grand Theatre in Groningen. Bij Up North zet Cissy deze productie door om 
hiermee vaker op te treden en zal de productie ook uitgebreid worden met meerdere teksten en 
liedjes en wie weet wat nog meer.  
 
De productie kan als theatershow gespeeld worden maar ook in aangepaste vorm als performance op 
diverse locaties. 
 
 
 
 
 
 
 



 

interdisciplinair laboratorium voor jonge noordelijke cultuurmakers 
 

 
 
Cissy Joan  
Cissy Joan is zangeres, spoken word artiest en presentatrice. Ze heeft de Academie voor Popcultuur 
aan de Hanzehogeschool Groningen afgerond en jarenlang deel uitgemaakt van de Poetry Circle. Ze 
bracht een EP en diverse singles uit, was in 2017 spoken word columniste bij RTV Noord en toerde 
door Nederland en België met de Poëziebus. In 2018 was ze te vinden bij o.a. Ted X Youth 
Groningen, De Nieuws BV (NPO1), de ‘Voorbeeld Allochtoon theatershow’, ‘De Wijk De Wereld’ in de 
Stadsschouwburg Groningen, Keti Koti en het Noorderzon festival.  
 
In februari 2019 is ze geselecteerd voor de talentregeling van Up North om haar productie Level Up 
verder te ontwikkelen en mee op te treden. 2019 heeft, naast kleine poetry performances, presentatie-
klussen en het geven van workshops, in het kader gestaan van heruitvinden en werken aan de 
reprise van de show ‘Level Up’ die werd uitgevoerd bij de opening van de Westerkerk van Explore 
The North. Binnen Urban House Groningen is Cissy werkzaam als artiest (performances, teksten op 
maat), host en medewerker spoken word en zang (coaching, workshops, programmering).  
  
Credits Level Up 
Concept: Cissy Joan 
Tekst: Cissy Joan 
Productie(bege)leiding: Ingeborg Struyk/ Sharon Poelstra 
Coaching Regie: Ingeborg Struyk / Ton Brandsen  
Muziek: Iwan Esajas / Drico Ligthart 
Productiehuis: Urban House Groningen 
Organisatie en zakelijke leiding: Urban House Groningen / Up North 
Productie en techniek: Alex Tjoelker en Joshua Lagerwerf 
 
Speellijst 
8 December Urban Sources festival (UHG) Grand Theatre Groningen 
10 november Explore The North – Westerkerk Leeuwarden  
23 november Explore The North – Natuurmuseum Leeuwarden 
21, 22 november Winterwelvaart Groningen 
 
PR 
Persfoto: zie bijlage.  
Trailer ‘Level Up:  
 
Contact & boekingen  
Ingeborg Struyk (UpNorth/Urban House Groningen)  
E-mailadres: ingeborg@urbanhousegroningen.com 
Telefoon: +31619224797 
Sharon Poelstra (productiebegeleider) 
E-mailadres: sharon@urbanhousegroningen.com 
Telefoon: +31618883711 
  
Up North 
www.upnorth-lab.nl  
info@upnorth-lab.nl 
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UpNorth  www.upnorth-lab.nl  
Up North is een interdisciplinair laboratorium waarin jonge noordelijke cultuurmakers in de urban- en 
popcultuur kunnen experimenteren en hun talenten kunnen ontwikkelen. 
 
Up North gebruikt hierbij een brede definitie van urban- en popcultuur die alle kunstvormen raakt. 
Urban- en popcultuur zijn discipline overschrijdend en verbindend, van muziek, dans, poëzie, spoken 
word, vormgeving, fotografie, film, multimedia, design, mode, theater en de opzettelijke vermenging 
en onderlinge confrontatie van deze kunstvormen.  
 
Up North combineert expertise, netwerken, draagvlak en disciplines in een consortium bestaande uit 
de Popfabryk, Urban House Groningen, Garage TDI, Friesland Pop, POPGroningen, Kunst & Cultuur 
Drenthe en Keunstwurk. Gezamenlijk zetten we de schouders onder duurzame talentontwikkeling 
voor jonge opkomende talentvolle cultuurmakers in de urban- en popcultuur. 
 
Up North wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds Cultuurparticipatie en We the North. 
 
Urban House Groningen - urbanhousegroningen.com  
UHG is een non-profit cultuurorganisatie met de focus op cultuureducatie, talentontwikkeling, 
presentatie en programmering van Urban Arts (muziek, dans, sport, graffiti, spoken word). De 
stichting wil cultuuruitingen die voortkomen uit en aansluiten bij (jongeren)subculturen een positie 
bieden in het culturele veld én deze groep de mogelijkheid bieden een actieve rol te spelen in dat 
culturele en maatschappelijke veld, alsmede zich hierbinnen te ontwikkelen. In haar inhoudelijke 
keuzes wil de stichting aansluiten bij de culturele diversiteit van de samenleving. 
 
“Waar talent creëert, elkaar ontmoet en uitdaagt. Waar publiek dit talent ontdekt en verrast wordt met 
unieke programmering” 
 
Urban House Groningen productiehuis 
Urban House Groningen heeft tevens een productiehuis functie voor met name jonge, startende 
urban art makers. Urban House Groningen geeft dit vorm door coaching van makers bij het 
ontwikkelen van eigen talent-ontwikkeltrajecten (o.a, FCP regeling Urban Arts en UpNorth) en eigen 
producties. Dit varieert van EP releases, showcases, expo's tot theaterproducties. De laatste zijn 
veelal producties over identiteit, diversiteit en ambitie, soms met activistische inslag, reflecterend op 
de wereld of het zelf. Jonge professionele makers en de avant-garde uit het hiphop/urban segment 
die een eigen verhaal vanuit een autonome visie en vorm vertellen en dit zowel binnen de eigen 
scene als voor een breder publiek willen presenteren. Al deze producties zijn te zien op evenementen 
van Urban House Groningen zoals de jaarlijkse Block Jam op de Vismarkt, Podium New Attraction 
avonden in Simplon en het Urban Sources festival in het Grand Theatre. Daarnaast brengen we deze 
producties onder de aandacht van partnerorganisatie in zowel het urban als bredere culturele veld 
zodat ze ook daar geprogrammeerd worden. 
 
 


