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nela deleu
Nela Deleu (°1980) is actrice, docente en zangeres en woont sinds 2016 in België.
Ze komt uit Sarajevo, in Bosnië en Herzegovina. 
Ze heeft een masterdiploma in de podiumkunsten en is onder andere
onderwijsambassadeur van de stad Brugge. Ze doceert in het deeltijds
kunstonderwijs, begeleidt theater- en muziekworkshops bij vzw Crea Thera en is
vrijwillige tolk van het onderwijssysteem voor ouders met een
migratieachtergrond.
Ze werd verliefd op een Bruggeling en nu is ze verliefd op de stad Brugge zelf.

Deleu: "Nee, ik kwam niet als kind naar België, ik was een volwassen vrouw van 35
jaar, met een heel leven en een carrière achter de rug. En neen, ik ben niet als
vluchteling gekomen of weggejaagd om de een of andere reden. Ik ben naar hier
gekomen uit liefde voor de man van wie ik hou en vooral voor het onderwijssysteem
dat ik wil voor mijn kind."

Speedinterview met Nela Deleu
Wat inspireert jou als kunstenaar?
Verbinding en contact met mensen uit andere landen.
 

Hoe verliep jouw artistieke parcours tot hiertoe?
In Bosnië was ik de Bosnische sweetheart, “onze” actrice. Hier… to be continued.
 

Wat dreef jou om VLAMINGO te maken?
Eenzaamheid. Het is een remedie die tot nu toe perfect werkt.
 

Wat is jouw favoriet stuk uit de voorstelling?
Het deel waar ik mijn partner speel. Het is zeer bevrijdend om te voelen hoe het is om
aan de andere kant te staan, tegenover mezelf.
 

Wat vindt jouw man van VLAMINGO?
Hij dreigt ermee zijn kant van het verhaal in een boek uit te brengen.
 

If the sky is the limit. Wie zit er dan in jouw ultieme dream team?
Op de een of andere manier maakt STROMAE deel uit van dat team, ik weet wel nog
niet hoe. En “if the sky is really the limit” dan zou ik dit stuk willen spelen terwijl
politiekers van alle strekkingen – links en rechts – samen in de zaal zitten.

Mo.be, Mondiaal Nieuws.

https://creathera.org/


Emiliano Cedillo groeide op in Mexico City en kwam in 2017 naar Europa. In
Mexico City ontdekte hij dat delinquentie het dagelijks brood is en nederigheid
een van de mooiste dingen van het mens-zijn. Hij volgde een opleiding aan het
Nationaal Centrum voor de Kunsten in Mexico "CNART" waar hij jongleren,
acrobatiek en evenwicht leerde.

Deze voorstelling is zijn eerste soloproject, waarmee hij wil laten zien dat de enige
manier om de armoede en het ongeluk achter je te laten, is om vrijuit te doen wat
je graag doet. Cedillo uit dit in zijn voorstelling door te rebelleren tegen sociale
ongelijkheid en tegen alle grenzen die hem opgelegd zijn.

Emiliano toont open en oprecht zijn diepste gevoelens. Zo vindt hij in een
opblaaspop een oude geliefde terug. Hij wil de intensiteit tonen waarmee je
iemand kan liefhebben en vragen oproepen bij het publiek: "Tot waar wil je gaan
om de affectie te verkrijgen van de persoon die je graag ziet?", "Is  liefde überhaupt iets
moois?", "Heb jij al moeten betalen voor de liefde, hoeveel heeft je dat dan gekost?".
Nochtans is liefde duidelijk geen kwestie van geld...

Cedillo: "Il y a des gens plus privilégiés que d'autres et personne n'a
choisi d'être pauvre, sans argent, sans maison, sans famille, dans un
monde où on n'a pas tous les mêmes opportunités."

emiliano cedillo

Voor #makesomeroom selecteren we artiesten uit het netwerk van WIPCOOP,
een project van Mestizo Arts Platform. WIPCOOP is een all year round-parcours
waar artiesten vanaf een pril idee of concept over Work In Progress tot
tussentijdse toonmomenten en afgewerkte voorstellingen ruimte krijgen om
zich over een of meerdere jaren te ontwikkelen.



Nela Deleu - VLAMINGO

tekst en spel: Nela Deleu
coach en assistent dramaturgie: Nele
Vereecken
met de steun van Mestizo Arts
Platform/WIPCOOP, Larf! De
Kazematten

credits
Emiliano Cedillo - LA PAUVRETÉ DES
PAUVRES FAIT LA RICHESSE DES RICHES

Concept & uitvoering: Emiliano Cedillo
Outside eyes: Wided Ouassale en
Aurelie di Marino
In samenwerking met: TransfoCollect en
de steun van Mestizo Arts
Platform/WIPCOOP.

misschien ook iets voor jou?

vr 24 - zo 26 feb 2023 om 20u

micha wertheim -
voor heel even

zo 19 feb 2023 om 20u

movedbymatter/ collectif malunes - 
bitbybit

di 28 feb 2023 om 20u
de hoe - 
vechtstuk

tickets & meer info

TICKETS & INFO

TICKETS & INFO

TICKETS & INFO

www.ccsint-niklaas.be


