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l6r6me Meyer & Isabelle Chaffaud / Korzo producties
premiere: I december 2005, Korzo theater, Den Haag

- Corps I Corps

tourneer vanaf 3 december tot en met 4 maart 2006
recensie: 6 december 2005' NRC ]tandelsblad
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