


Toneelgroep Amsterdam is Nederlands grootste repertoiregezelschap en het huisgezelschap 
van de Stadsschouwburg Amsterdam. Kloppend hart is het ensemble, een unieke mix van 
eenentwintig topacteurs. In naam van Barry Atsma, Kitty Courbois, Hélène Devos, Jacob 
Derwig, Roeland Fernhout, Fred Goessens, Janni Goslinga, Marieke Heebink, Fedja van Huêt, 
Marwan Chico Kenzari, Hans Kesting, Hugo Koolschijn, Chris Nietvelt, Celia Nufaar, Frieda 
Pittoors, Alwin Pulinckx, Halina Reijn, Gijs Scholten van Aschat, Bart Slegers, Eelco Smits, 
Karina Smulders en alle TA-medewerkers, wens ik u een fijn seizoen. Ik hoop u tijdens één van 
onze 350 voorstellingen te ontmoeten.

Ivo van Hove
directeur Toneelgroep Amsterdam

fotoshoot ensemble | amsterdam | 2011
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Hilde van Mieghem en ik between takes. Nog half in 
de concentratie van de scène luisteren we naar een 
regieaanwijzing van Ivo. Dat tussengebied vind ik 
spannend om te zien. Net nog personage, nu even 
weer gewoon, straks weer personage.

  jacob derwig

hilde van mieghem, jacob derwig | kinderen van de zon | amsterdam | 2010
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De komende jaren maken elf visionaire en 
zich onderscheidende regisseurs eigenzinnige 
creaties. Wat deze nieuwe en internationaal 
gerenommeerde regisseurs bindt, is de 
overtuiging dat theater een essentiële plek 
inneemt in de samenleving, die meer dan 
ooit heterogeen en divers is. Allen delen een 
bezorgdheid over de plaats van de mens in 
deze voortdurend veranderende maatschappij. 

Ivo van Hove heeft een specifieke signatuur 
ontwikkeld: sterke emotionaliteit en 
psychologische inleving gaan gepaard met 
een vormgeving waarin video en muziek 
een belangrijke plaats innemen. Het betreft 
zowel multimediale projecten als intimistische 
voorstellingen van (vergeten) klassiekers 
en filmscripts. Thomas Ostermeier is een 
meester in het vertalen van het repertoire 
uit de late 19e eeuw naar onze huidige 
maatschappij en hanteert daarbij een heldere, 
filmische stijl. Johan Simons zoekt in robuuste 
voorstellingen, waarin tekst, beeld en live 
muziek hand in hand gaan, een verontrustende 
confrontatie met actuele maatschappelijke 
ontwikkelingen. Luk Perceval beoogt met 
minimale middelen een optimale emotionele 
werking van de tekst. In zijn anti-theater, 
wars van behaagziek entertainment, graaft 
hij naar de duistere kanten van de mens. 
Guy Cassiers’ theatertaal is op een grootse 
manier timide en beweegt zich op de grens 
tussen video-installatie en theater. Grzegorz 
Jarzyna bewerkt verregaand klassieke en 
moderne teksten. De worsteling van de 
mens om zich te onttrekken aan zijn afkomst 
en opvoeding en zijn eigen identiteit op te 
bouwen, vormt de kern van zijn theatrale 
odyssee. Thibaud Delpeut maakt strak 
geregisseerde, felrealistische voorstellingen. In 
zijn eigenzinnige lezing van toneelklassiekers 
zet hij de menselijke dilemma’s centraal. Eric 
de Vroedt houdt in zijn voorstellingen politieke 
en actuele maatschappelijke thema’s tegen het 
licht. Hij hanteert een snelle, gefragmenteerde 
theatertaal vol humor. Susanne Kennedy 
maakt rigoureuze bewerkingen van klassiekers 
in een abstracte en fysieke spelvorm, vol 
poëtische en nachtmerrieachtige beelden. 
Jacob Derwig werkt vanuit een zorgvuldige 
tekstanalyse en zoekt naar het evenwicht 
tussen een diep emotionele en tragikomische 
toonzetting. Julie van den Berghe streeft naar 
een zuivere, minimalistische stijl. Ze zoekt naar 
uitersten in vorm: speels en tegelijk barok, 
jubelend en tegelijk inktzwart.

het elftal

marwan chico kenzari | repetitie zomertrilogie | amsterdam | 2009
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Met smart wacht ik op de volgende 
schoot waarop ik mag zitten.

kitty courbois
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roeland fernhout, kitty courbois, camilla siegertsz | zomertrilogie | amsterdam | 2010
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producties

jacob derwig | de russen! | amsterdam | 2011
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Na jaren van schaarste gloort er een nieuwe 
toekomst voor Nora en Torvald Helmer. 
Torvald promoveert tot bankdirecteur. 
De status en financiële zekerheid 
van hun gezin met drie kinderen lijkt 
gewaarborgd. Maar er doemt een geest 
op uit Nora’s verleden: Krogstad, één van 
Torvalds ondergeschikten. Nora heeft 
ooit geld van hem geleend om Torvald 
naar een kuuroord te kunnen laten gaan 
toen hij ernstig ziek was. Ze heeft daarbij 
de handtekening van haar net overleden 
vader vervalst. Krogstad chanteert Nora 
en zet zo de verhoudingen tussen Torvald 
en haar op scherp. Gaandeweg realiseert 
Nora zich dat haar ‘perfecte’ leven een 
leugen is geweest. Torvald blijkt niet de 
liefdevolle, zelfopofferende echtgenoot 
die ze zich had gewenst. Twee mensen, 
die zorgvuldig en vol overgave aan hun 
bestaan hebben gebouwd, die dachten 
elkaar het volle licht en geluk te schenken, 
blijken elkaar geen moment gekend te 
hebben. Hoe leef je met zo’n vaststelling? 

De Noorse toneelschrijver Henrik Ibsen 
is een van de grondleggers van het 
moderne drama. Zijn meesterwerken 
Hedda Gabler en Spoken, waren eerder 
te zien in eigentijdse regies van Ivo van 
Hove en Thomas Ostermeier. Ibsen 
gaat in al zijn stukken in debat met een 
maatschappij, waarin tradities en normen 
uit het verleden elke vooruitgang in de 
weg staan. Omdat vrouwen niet behoren 
tot deze machtsbolwerken, zette Ibsen 
hen centraal. De strijd op leven en dood 
die Hedda Gabler, Helene Alving en Nora 
Helmer moeten voeren is nog even urgent 
als honderd jaar geleden.

The fundamental issue in A Doll’s House 
is the conflict between warm and vibrant 
Nora and her possessive, unbending 
Helmer. A devoted wife and mother, who 
romps with her children, Nora is ready to 
dance a tarantella to charm her husband. 
Trapped by her own sacrifices to love, 
Nora is forced to assert her own dignity 
and worth as an individual.

van henrik ibsen | regie thibaud delpeut | met janni goslinga, halina reijn, thomas ryckewaert, gijs scholten van aschat, 
bart slegers | vertaling karst woudstra | muziek thibaud delpeut | dramaturgie joris van der meer | scenografie roel 
van berckelaer | lichtontwerp casper leemhuis | geluidsontwerp pim van den heuvel | kostuums wojciech dziedzic 
speellijst p. 127, 130
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delpeut
over nora
Dit fantastische en meedogenloze portret van een vrouw 

heet Een Poppenhuis maar het verdient de titel: Nora. Ik 

zie het stuk als een schilderij waarin de psychologie van 

de leugen het landschap vormt. Het is een bitter koud, 

onherbergzaam poollandschap met daarin, gebouwd op 

een gletsjer, het huis van Nora en Helmer. Hun bestaan 

is als een bevroren spiegelpaleis. Die gletsjer is onze 

wereld, die Ibsen 133 jaar geleden beschreef: koud met 

een spiegelend oppervlak. Overal waar Nora kijkt, ziet ze 

zichzelf vertekend, vreemd verwrongen terug. 

Een leugen om bestwil, waarmee ze Helmer en haar 

leven redt, drijft haar naar de absolute ondergang. Ze 

wordt manisch en verliest de greep op haar bestaan. 

Ze laat alle rollen die ze speelt achter zich en drijft alle 

demonen uit. Het zoete Poppenhuis wordt een zwarte 

poppenkast.

Helmer raakt in een diepe crisis als zijn vrouw van hem 

wegdrijft. Zijn vrouw, de glinsterende steen in de kroon 

op zijn bestaan blijkt enkel zijn creatie. En die creatie 

verzet zich als een monster van Frankenstein tegen 

hem, tegen haar schepper. Helmer moet redden wat 

er te redden valt, de toekomst, zijn kinderen. Als een 

infectiehaard moet Nora bestreden worden. 

Ik hoor Once in a lifetime van Talking Heads: 

And you may tell yourself: This is not my beautiful house! 

And you may tell yourself: This is not my beautiful wife!

Into the blue again, after the money’s gone. 

Once in a lifetime, water flowing underground. 

Onder de gletsjer stroomt water.

thibaud delpeut | amsterdam | 2012
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halina reijn

Rouw siert Electra,
mijn lievelingsvoorstelling.
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eelco smits, halina reijn | rouw siert electra | amsterdam | 2004
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na de repetitie

Na Scènes uit een huwelijk en Kreten en gefluister 
regisseert Ivo van Hove opnieuw twee korte teksten van 
Ingmar Bergman. Na de repetitie en Persona worden 
apart maar ook als tweeluik opgevoerd. 

Henrik Vogler regisseert Droomspel van Strindberg als in 
een koortsdroom, alsof zijn leven ervan afhangt. Na een 
repetitie blijft de jonge, ambitieuze Anna met hem achter. 
Ze provoceert hem en dwingt hem positie te kiezen, niet 
alleen in zijn werk maar ook in het leven. Het gesprek 
tussen de regisseur die nog uitsluitend via zijn werk 
leeft en de actrice die de wereld wil veroveren, is een 
balanceeract zonder vangnet. Genadeloos ontmaskeren 
ze elkaar. Als Henrik herinneringen ophaalt aan Anna’s 
moeder, zijn vroegere maîtresse Rakel, verschijnt deze 
ten tonele als een droombeeld uit het verleden. Zij is 
ook actrice en kampt met een alcoholverslaving. Ze 
confronteert Henrik met zijn lafhartigheid en levensangst. 
Na haar exit blijven Henrik en Anna achter en proberen 
een leven samen te verzinnen; de verbeelding als pleister 
op de wonde.

Na de repetitie is het portret van een regisseur die zich 
vastbijt in het maken van toneel in een poging zijn eigen 
leven zin te geven. Een duet vol troostende, erotische en 
ontluisterende waarheden die maar moeilijk het daglicht 
verdragen. Toneel als een repetitie voor het leven.

Ingmar Bergman is één van de belangrijkste film- en 
theaterregisseurs van de 20e eeuw. In al zijn scenario’s, 
films en ensceneringen verkent hij de grenzen van de 
menselijke psyche. Hij toont hoe de mens op zoek is naar 
liefde en naar de schoonheid en de zin van het bestaan: 
vallend en struikelend. In hun zoektocht bruuskeren 
dierbaren elkaar en lossen de grenzen tussen geliefden 
op. Bij zijn dood in 2007 liet Ingmar Bergman een 
onnavolgbaar oeuvre na, dat nog altijd uitdaagt, oordelen 
opschort en het leven viert.

Henrik Vogler is directing his fifth production of 
Strindberg’s A Dream Play. On the empty stage he meets 
the young, ambitious actress Anna, who is playing the 
lead in his latest production. They talk about the play, 
about life and the central role that deception can play in 
it. Henrik recalls memories of Anna’s late mother Rakel, 
with whom he had an affair. She too was an actress, 
undermined by alcohol and fear of failure. She appears 
on the stage as a ghost from the past and confronts 
Henrik with his cowardice and half-heartedness during 
their years together.

van ingmar bergman | regie ivo van hove | met jacob derwig, marieke heebink, karina smulders | dramaturgie 
peter van kraaij | vertaling karst woudstra | scenografie jan versweyveld | kostuums an d’huys | coproductie 
théâtre de la place (liège), théâtres de la ville de luxembourg, maison des arts de créteil | speellijst p. 130

première
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Elisabet Vogler, een gevierde actrice weigert tijdens een 
voorstelling nog langer te praten en trekt zich terug in 
een ondoordringbaar bastion van stilzwijgen. De jonge 
verpleegster Alma begeleidt haar naar een zomerhuis op 
een afgelegen eiland in een poging haar weer tot het leven 
te verleiden. Tussen beide vrouwen ontstaat een gevecht 
om aandacht en macht. Alma verliest niet alleen de controle 
over de situatie maar raakt ook definitief haar onschuld 
kwijt. Op het einde van hun wekenlange retraite, net voor 
hun aftocht naar het vasteland fluistert Elisabeth één enkel 
woord: ‘Niets’.

De psychiater Carl Gustav Jung gebruikte de term persona 
voor het masker waarmee we de buitenwereld tegemoet 
treden en alma voor het innerlijke, het beeld van de ziel. Als 
er tegengestelde eisen of verwachtingen ontstaan tussen 
beide sferen, treedt er een psychische kortsluiting op. 

Bergman beschrijft niet alleen de mentale breakdown van 
een gevierde actrice die de verschillende rollen in haar leven 
en werk niet meer met elkaar kan verzoenen, maar ook de 
crisis van de verpleegster die haar verzorgt. Zij hunkert naar 
erkenning van de actrice die voor haar steeds een rolmodel 
is geweest en gaat zich steeds meer met haar identificeren 
tot de grens tussen beide vrouwen definitief vervaagt.

Elisabet Vogler, a celebrated actress, stops talking in the 
middle of a performance and withdraws into silence. Alma, 
a young nurse, accompanies her to a summer house on a 
deserted island and attempts to coax Elisabet back to life 
by provoking a response and inviting her to open up and 
speak for herself. In her efforts to save Elisabet, Alma loses 
her own innocence and realizes that she too is manipulating 
and feeding off the life and the feelings of this other woman.

personapremière
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van ingmar bergman | regie ivo van hove | met marieke heebink, 
frieda pittoors, karina smulders | dramaturgie/vertaling peter 
van kraaij | scenografie jan versweyveld | kostuums an d’huys 
coproductie théâtre de la place (liège), théâtres de la ville de 
luxembourg, maison des arts de créteil | speellijst p. 130
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marieke heebink
Beetje drentelen en mompelen tijdens de montageweek. 

Wat deden we tijdens de repetities? 
Hoe doen we dat nu? 

Wat betekent het? 
Voelen wat die veel te hoge hakken doen.

Mooi is die tijd, dat alles er is, maar het allemaal nog anders kan worden.

| 26 | 27

marieke heebink, ivo van hove, hans kesting | antonioni project | amsterdam | 2009
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van hove
over persona
& na de repetitie

Is kunst belangrijk? 

In Na de repetitie volgen we een regisseur voor wie 
theater maken de essentie van zijn leven is, de brandstof 
voor zijn bestaan. Zijn voorstellingen vormen zijn 
autobiografie. De wereld van illusies en fictie is voor 
hem een realiteit. In het theater beleeft hij zijn diepste 
verlangens, drijft hij zijn angsten uit, ontstaan prille 
liefdes en neemt hij afscheid van versleten, uitgewoonde 
relaties. 

In Persona stopt een actrice midden in een voorstelling 
abrupt met spelen. Ze weigert nog een woord te 
spreken. Voor haar is theater spelen zinloos geworden. 

Twee korte stukken over de zin van theater en kunst 
in ons leven en in onze samenleving. Maar zoals het 
grootmeester Ingmar Bergman past, doet hij dit niet 
moraliserend maar met veel aandacht en inzicht voor de 
mens in al zijn onnavolgbare complexiteit. Ontroerend 
maar ook hard.

ivo van hove, hélène devos | repetitie opening night | wenen | 2011
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karina smulders

‘Imperfection is beauty, madness is genius 
and it’s better to be absolutely ridiculous 
than absolutely boring.’

Marilyn Monroe

| 30 | 31

karina smulders | na de zondeval | amsterdam | 2012
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Konstantin houdt van Nina. Hij is aspirant 
toneelschrijver en zij speelt in zijn eerste 
toneelstuk. Hij heeft een manifest voor 
een nieuw theater en een betere wereld 
geschreven. Deze droom wil hij vooral door 
zijn moeder, de toneelspeelster Arkadina, 
erkend zien. De première wordt een ramp. De 
beroemde actrice kan het kunstenaarschap 
van haar zoon niet serieus nemen. De 
kloof tussen hen is onoverbrugbaar. Nina 
levert zich ondertussen uit aan de oudere 
Trigorin, minnaar van Arkadina en succesvol 
toneelschrijver. Ze geeft hem een medaillon 
met het opschrift ‘Als je ooit mijn leven nodig 
hebt, kom dan en neem het.’ Vervolgens 
verlaat ze Konstantin.
Jaren later ontmoeten Nina en Konstantin 
elkaar opnieuw. Nina’s carrière is mislukt 
en Trigorin heeft haar verlaten. Nina komt 
echter niet van hem los. De catastrofe 
is onafwendbaar. In De Meeuw smacht 
iedereen naar hetzelfde: liefde en erkenning. 
Maar niemand blijkt iemand daarbij te 
kunnen helpen.

De succesvolle samenwerking met de 
Schaubühne in Berlijn wordt dit seizoen 
gecontinueerd. Thomas Ostermeier, artistiek 
leider van het gezelschap, tekent voor zijn 
tweede regie bij Toneelgroep Amsterdam. 
Voor het eerst in zijn carrière zal hij Tsjechov 
ensceneren. 

The Seagull dramatises the romantic and 
artistic conflicts between the ingenue Nina, 
the fading actress Irina Arkadina, her son 
the symbolist playwright Konstantin Tréplev, 
and the famous middlebrow story writer 
Trigorin. It’s Chekhov’s most well-known 
and best-loved play; the work exhibits all 
of the qualities that helped to cement the 
Russian playwright in the minds and hearts 
of theatre-goers around the world.

van anton tsjechov | regie thomas ostermeier 
met hélène devos, fred goessens, janni goslinga, 
hans kesting, chris nietvelt, alwin pulinckx, 
bart slegers, eelco smits | scenografie jan 
pappelbaum | licht erich schneider | muziek 
nils ostendorf | speellijst p. 133

première
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ostermeier
over de meeuw
De clash of generations is voor mij één van de meest essentiële thema’s in De Meeuw, 
vooral omdat Tsjechov er geen eenduidig antwoord op formuleert. Op meesterlijke 
wijze situeert hij de clash precies op het moment dat Arkadina’s carrière in het slop 
raakt – Trigorin weliswaar bekend is, maar geen deel uitmaakt van de kring van 
toonaangevende tijdgenoten – en Nina en Konstantin aan het begin van hun carrière 
staan. De oudere generatie is bang haar reputatie te verliezen door de kracht van het 
nieuwe talent. Deze angst dwarsboomt de aanstormende generatie.

Maar het probleem ligt ook bij die jongere generatie zelf die een uitzonderlijk grote 
behoefte heeft aan erkenning. Nina kiest niet voor het theater dat zij en Konstantin 
ambiëren, maar volgt een oudere schrijver naar de stad: ze definieert zichzelf via de 
succesvolle, al gevestigde kunstenaar. Konstantin, laat zich op zijn beurt leiden door 
het al dan niet erkend worden door zijn moeder. 
De zwakte van de aankomende generatie wordt manifest in haar onvermogen om zich 
buiten het reeds gevestigde kunstbedrijf te positioneren. Ze streeft naar autonomie, 
maar wenst tegelijkertijd hiervoor publiekelijke erkenning. 

Konstantin wil zijn revolutionaire aanpak gehonoreerd zien. Hij strijdt daarbij om 
de liefde van zijn moeder. Maar de plaats van de geliefde is al bezet door Trigorin, 
ook schrijver en dus een concurrent. Naarmate het stuk vordert, openbaart zich 
een rizoomachtig netwerk – wijd vertakt en zonder begin en eind – van onderlinge 
afhankelijkheden en onderliggende verlangens.

| 34 | 35

thomas ostermeier | repetitie spoken | amsterdam | 2011
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Scènes uit een huwelijk was me dierbaar. Het sprak de mensen aan en dat zag je, 
want ze zaten op je lip. De foto laat duidelijk zien waar het over gaat en is ook een 
herinnering aan een moment van ontspanning in driemaal achter elkaar dezelfde 
scène spelen in de carrousel van het bijzondere decor. Driemaal 35 minuten heftige 
emotie. En dan was het nog maar pauze.

hugo koolschijn
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hugo koolschijn, renée fokker | scènes uit een huwelijk | amsterdam | 2006
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Rabobank Amsterdam is founding partner
van Toneelgroep Amsterdam

Rabobank. Een bank met ideeën.

www.rabobank.nl/amsterdam

In Amsterdam neemt cultuur al eeuwen een prominente 

plaats in. Het is belangrijk voor de uitstraling van de stad en 

voor de economische bedrijvigheid. De Rabobank stimuleert 

de ontwikkeling van cultuur in Amsterdam. Dat doen wij door 

samen te werken met toonaangevende culturele partners, 

zoals Toneelgroep Amsterdam. Samen maken we cultuur 

toegankelijk voor een breed publiek. Dat is het idee.

Het idee is cultuur 
toegankelijk te maken.
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shakespeareseizoen
Toneelgroep Amsterdam bestaat 25 jaar en 
dat vieren we met de herneming van vier 
Shakespearevoorstellingen die de afgelopen jaren 
furore maakten in binnen- en buitenland: Othello, Het 
temmen van de feeks en Romeinse tragedies, telkens 
in een regie van Ivo van Hove en Macbeth van Johan 
Simons.

Vier voorstellingen die Shakespeare tonen als 
‘tijdgenoot’ in al zijn schoonheid, rijkdom en urgentie. 
Het zijn voorstellingen die behoren tot de meest 
succesvolle en controversiële uit ons repertoire: 
uitdagend en tegendraads in hun visie en vorm. Grote, 
vaak ruwe liefdesverhalen geborsteld op het canvas 
van de wereldpolitiek.

In Othello (2003) is de titelheld een Arabische 
generaal, opgeklommen in het leger van een land dat 
niet het zijne is. Een vreemdeling die carrière heeft 
gemaakt en het toonbeeld vormt van geslaagde 
inburgering. In tijden van nood en oorlog is Othello 
een held. Maar door zijn huwelijk met de blanke 
Desdemona steekt het sluimerende racisme de 
kop op. Racisme uit angst om te verliezen. Othello 
bevindt zich op het toppunt van zijn roem en blijkt 
net dan vatbaar voor het spel van de misleiding dat 
Jago als geen ander beheerst. Jago is een man die 
zich tekort gedaan voelt, gedreven door irrationele, 
diep verankerde gevoelens van wrok en ongenoegen. 
Door zijn ingenieuze lastercampagne raakt Othello het 
spoor bijster. Geleidelijk aan lijkt hij zelf geen geloof 
meer te kunnen hechten aan het succesverhaal dat hij 
belichaamt, alsof zich diep van binnen een stem roert 
die zegt dat hij dit alles niet verdient. De strijd die hij 
voert verplaatst zich razendsnel van het oorlogsfront 
naar het echtelijke bed. Othello is een verhaal over 
racisme en jaloezie maar ook over destructie en oorlog 
tussen staten en seksen. Een verhaal voor onze tijd.
 
Ook in Het temmen van de feeks (2005) staat een 
liefdespaar centraal te midden van een uit zijn voegen 
geraakte wereld die beangstigend veel op de onze 
lijkt: een wereld van roes en schone schijn geregeerd 
door de economische principes van een gewetenloze 
elite. Petrucchio en Katharina onttrekken zich aan die 
maatschappij om de extremiteit van hun liefde als 
ware outsiders voluit te beleven. Hun weg is die van 
de overgave. De hele voorstelling is een schreeuw om 
liefde, eerst nog onhoorbaar, vervolgens gesmoord 
door het lawaai van feestvierende balorige mannen 
maar geleidelijk aan steeds luider opklinkend tot 
Katharina in haar beroemde eindmonoloog zich niet 
voegt naar de wensen van haar echtgenoot maar 
zich aan zijn zijde schaart om de wereld te trotseren. 

Het schokkende aan de voorstelling is dat hun 
buitensporige, op het eerste gezicht perverse en 
gewelddadige liefde door het publiek wordt omarmd 
als het enige van waarde.

In Romeinse tragedies (2007) worden drie 
belangwekkende stukken van Shakespeare 
(Coriolanus, Julius Caesar en Antonius en Cleopatra) 
naadloos aan elkaar gesmeed in een multimediaal 
spektakel dat de vorm aanneemt van een zes uur 
durende tv-show waarin de politieke mechanismen 
worden bloot gelegd. De onafgebroken stroom van 
scènes, machtsmanipulaties, moorden en oorlogen 
worden als een georkestreerd bombardement van 
woorden, beelden en live muziek op het publiek 
afgevuurd; de wereldpolitiek als een 24-uursbedrijf 
waarin de kijker zelf zijn weg moet zoeken. De 
deuren van de schouwburg blijven open zodat de 
toeschouwers in en uit kunnen lopen, ondertussen 
kunnen eten en drinken en zelf beslissen wat ze aan 
politieke debatten en verslaggeving tot zich nemen. In 
Romeinse tragedies hebben regisseur Ivo van Hove en 
scenograaf Jan Versweyveld de verstrengeling van de 
politieke en privésfeer en de rol van de media en de 
perceptie op een volstrekt eigentijdse en meeslepende 
manier vormgegeven en daarmee het theater terug in 
het hart van de samenleving geplaatst.
       
Shakespeare biedt als geen andere auteur brandstof 
om over de grote dilemma’s en ontwikkelingen in 
onze maatschappij na te denken; niet op een louter 
cerebrale manier maar aan de hand van spannende, 
tijdloze verhalen die tegelijkertijd herkenbaar en 
mythisch zijn. Macbeth is zo’n verhaal. Voor Johan 
Simons is het een onderzoek naar het geweld in ieder 
van ons; genetisch bepaald. Macbeth keert terug uit 
de oorlog en draagt de fysieke en psychische littekens 
van de strijd. In een observatieruimte omgeven 
door de geesten van zijn doden zweet hij de gruwel 
opnieuw uit. De grens tussen daders en slachtoffers 
vervaagt en wat rest is een inktzwarte duisternis, een 
afdaling in de diepste krochten van de menselijke ziel. 
Een voorstelling als een vivisectie, fysiek en brutaal, 
waaruit af en toe liederen opklinken die ons eraan 
herinneren dat ook schoonheid en troost in onze 
genen besloten liggen. 

Vier voorstellingen die ons onderdompelen in de 
barokke verbeelding en taalpracht van de grootste 
schrijver uit de toneelgeschiedenis en ons een spiegel 
voorhouden. Shakespeare toont de mens in al zijn 
complexiteit en schort als alle grote auteurs morele 
oordelen op. Een antigif.

hugo koolschijn | het temmen van de feeks | amsterdam | 2008
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van william shakespeare | regie johan simons | met 
roeland fernhout, fred goessens, fedja van huêt, hans 
kesting, chris nietvelt, merel junge (viool), kaspar kröner 
(countertenor) | vertaling hugo claus | dramaturgie 
koen tachelet | scenografie jan versweyveld 
compositie warre simons | sound design roald van 
dillewijn | kostuums greta goiris | speellijst p. 126

Macbeth en zijn vriend Banquo komen terug van het 
slagveld. Ze hebben de overwinning behaald, staan 
stijf van de adrenaline, hun zwaarden druipen nog van 
het bloed. Macbeth is een held, een killer in dienst van 
koning en vaderland. En nu? Kan Macbeth het doden 
laten, nu de strijd gestreden is? Aangemoedigd door 
zijn vrouw, moordt hij zich een weg naar de absolute 
macht. Opgejaagd door hun eigen demonen, raken 
Macbeth en zijn vrouw in de greep van schuldgevoel 

en gewetenswroeging. Door iedereen verlaten, is er 
voor hen nog maar één bevrijding.

Macbeth is de eerste voorstelling die Johan Simons 
in Nederland maakt sinds hij intendant werd van de 
Münchner Kammerspiele. ‘Het is een stuk om te haten 
en lief te hebben. Het is een nachtstuk. Eerst heb ik 
gedacht; het is een slaapkamerdrama. Nee, het is een 
gruwelkabinet. Akelig dichtbij.’ Johan Simons

Director Johan Simons (intendant of the Munich 
Kammerspiele) sees Macbeth, Shakespeare’s shortest 
and bloodiest tragedy, as a study in violence. Not a 
psychological study, but a genetic one. Simons: 
‘Where does the story take place? Obviously not in 
a fairytale landscape, more likely a shooting range. 
It is an experiment. A conscious choice for evil, for 
true bloodlust, lying deep inside all of us, genetically 
predetermined.’

reprise
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Een foto uit de oude doos.
Vroeg werk met Ivo en Jan.
Mooi en vergankelijk, zoals theater is.

bart slegers | ajax-antigone | eindhoven | 1992
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van william shakespeare | regie ivo van hove | met 
hélène devos, fred goessens, hans kesting, hugo 
koolschijn, alwin pulinckx, halina reijn, dennis rudge, 
vanja rukavina, bart slegers, eelco smits | vertaling 
hafid bouazza | dramaturgie alexander schreuder 
scenografie jan versweyveld | geluidsontwerp 
marc meulemans | kostuumontwerp lies van assche 
speellijst p. 126

het temmen van de feeks
reprise

‘Van Hoves Feeks is hard,
heftig en adembenemend goed.’

     de Volkskrant

Katharina staat bekend als de feeks. Ze is eigenzinnig, 
ontvlambaar, geen man die haar wil. Als Petruchio 
een vrouw zoekt, valt zijn oog op de weerbarstige 
schoonheid van deze feeks. Zijn vrienden verklaren 
hem voor gek, maar tot ieders verbazing laat zij 
zich temmen. Katharina en Petruchio zijn tot elkaar 
veroordeeld als beul en slachtoffer. Uiteindelijk gaan 
ze totaal in elkaar op.

‘Het verhaal van Petruchio en Katharina legt bloot 
dat de mens zichzelf en de anderen in zijn ware aard 
moet erkennen en respecteren om tot een echte 
harmonische relatie te komen. De relatie tussen 
Petruchio en Katharina is totaal onwaarschijnlijk. 
Toch trouwen ze. Ze zijn totaal en diep met elkaar 
verbonden. Maar Het temmen van de feeks is meer 
dan een liefdesdrama. Het is een stuk met onverholen 
kritiek op de samenleving. Onder het masker van 
tolerantie en civilisatie is Padua een gewetenloze 
stad waarin het doel de middelen heiligt. Het doel is 
economisch gewin.’ Ivo van Hove

Baptista, a rich Paduan merchant, announces that his 
fair young daughter, Bianca, will remain unwed until 
her older sister, Katharina, a hellish shrew, has wed. 
Meanwhile, Petruchio, a fortune-hunting scoundrel 
from Verona, arrives in Padua, hoping to capture a 
wealthy wife. Hortensio, a suitor of Bianca, directs 
Petruchio’s attention to Katharina. When Hortensio 
warns him about Katharina’s scolding tongue and 
fiery temper, Petruchio is challenged and resolves to 
capture her love. 

| 46 | 47het temmen van de feeks
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othello
‘Klassieke Shakespeare in volle glorie.’
    De Telegraaf

reprise
| 48 | 49

van william shakespeare | regie ivo van hove | met hélène devos, roeland fernhout, fred goessens, 
janni goslinga, hans kesting, alwin pulinckx, reinout scholten van aschat, karina smulders
vertaling hafid bouazza | dramaturgie bram de sutter | scenografie jan versweyveld
geluidsontwerp marc meulemans | kostuumontwerp an d’huys | speellijst p. 127

Militaire trots en ambitie bepalen de wereld van Othello. 
Maar wie Othello zegt, zegt Jago. En wie Jago kent, weet 
welke kracht jaloezie kan hebben. Als Othello hem passeert 
bij een officiersbenoeming is de kiem gelegd voor een kille 
afrekening. Genadeloos druppelt Jago het gif van de jaloezie 
in het gelukkige huwelijk van Othello en Desdemona. Met 
valse geruchten drijft hij latente gevoelens van racisme en 
discriminatie naar de oppervlakte. Het leven van Othello 
ontaardt in een complete chaos. Langzaam maar zeker 
verliest de eens zo succesvolle militair elke controle over zijn 
gevoelens en gedachten, met onomkeerbare gevolgen.

Othello laat zien hoe een held door xenofobie ten val wordt 
gebracht. In veel vertalingen wordt het element van de 
vreemdelingenhaat onder de mat geschoven. Maar niet 
in die van Hafid Bouazza die op vraag van TA de tekst 
vertaalde. Verschroeide tartaar, zotte nikker, glimmende 
kachelpijp, kameel, Magherbijn… vele beladen synoniemen 
voor Shakespeares neutrale Moor. Othello, de vreemdeling 
die, ondanks zijn grote overwinningen, nooit zeker is van zijn 
positie. Daar zit een grote herkenning in, ook al speelt het 
verhaal zich eeuwen geleden af. 

In his masterpiece of revenge, Shakespeare unflinchingly 
contrasts the malicious villain Iago with the honest and 
principled hero of the play’s title, and in the process delivers 
some of the most electrifying and exquisite language in the 
canon. Othello’s consuming passion for his wife Desdemona 
descends into paranoia as Iago uses language as a weapon 
for intimate destruction, sowing the insidious seeds for the 
tragic hero’s fall.
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alwin pulinckx
The Massacre At Paris. Mijn eerste voorstelling 
bij Toneelgroep Amsterdam en mijn eerste 
repetitie met de grote Joop Admiraal die ik van 
dichtbij heb mogen bewonderen en nooit zal 
vergeten! Voor Joop!
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joop admiraal, alwin pulinckx | the massacre at paris | amsterdam | 2001
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Op de vraag welke voorstelling TA dit seizoen zeker zou moeten 
spelen, kwam Romeinse tragedies als favoriet uit de bus. Niet 
helemaal onverwacht. Overal ter wereld waar Romeinse tragedies 
staat – Wenen, Avignon, Zürich, Wroclaw, Londen, Montréal en dit 
seizoen ook in New York, Napels en Amsterdam – is publiek en 
pers laaiend: ‘Shakespeare zoals hij niet eerder te zien was,’ kopte 
The Independent, ‘Kunnen we het voortaan niet altijd zo doen?’, 
schreef Elsevier en The Guardian sloot af met een ‘niet te missen’. 

De drie Romeinse tragedies tonen het politieke spel in al zijn 
facetten. In Coriolanus weigert de titelheld zich neer te leggen bij de 
veranderde politieke constellatie en trekt ten strijde tegen zijn eigen 
moederstad. Julius Caesar verwerft zijn macht net omdat hij het 
volk virtuoos weet te bespelen. Maar zelfs zijn politieke moord kan 
de democratie niet meer redden. En in Antonius en Cleopatra lopen 
wereldpolitiek en passionele liefde tussen de Romein Antonius en 
de Egyptische Cleopatra door elkaar. Antonius’ verscheurdheid 
tussen publieke verantwoordelijkheid en de wil van het hart leidt 
tot een bloedbad.  

Het publiek bevindt zich midden in de politieke arena, waar de 
voorstelling non-stop gespeeld wordt. Men kan in- en uitlopen, van 
zitplaats veranderen, mail checken en naar eigen goeddunken een 
pauze nemen op het toneel met een drankje en een hapje. 

Chris Nietvelt werd voor haar rol als Cleopatra bekroond met de 
Theo d’Or 2008 en Hans Kesting en Frieda Pittoors ontvingen 
nominaties voor respectievelijk de Louis d’Or en de Colombina. 

In this ground-breaking production Coriolanus, Julius Caesar and 
Anthony and Cleopatra are edited and performed consecutively in 
a lucid and dramatic multimedia spectacular, which engages the 
senses in a performance that will keep you talking well after you 
have left the theatre. Urgently exploring issues of power, personal 
ambition and national interest, this epic performance is augmented 
through the use of film and large television screens which can be 
viewed from all angles.

| 52
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‘Shakespeare as never before.’  
         The Independent *****

van william shakespeare | regie ivo van hove | met hélène devos, 
roeland fernhout, fred goessens, janni goslinga, marieke heebink, 
fedja van huêt, hans kesting, hugo koolschijn, chris nietvelt, frieda 
pittoors, alwin pulinckx, gijs scholten van aschat, bart slegers, eelco 
smits, karina smulders | vertaling tom kleijn | dramaturgie bart 
van den eynde, jan peter gerrits, alexander schreuder | scenografie 
jan versweyveld | video tal yarden | compositie eric sleichim 
muziek bl!ndman (drums): yves goemaere, hannes nieuwlaet, 
ruben cooman, ward de ketelaere | kostuums lies van assche  
coproductie holland festival, de munt brussel, i.s.m. kaaitheater 
brussel, muziektheater transparant, bl!ndman | speellijst p. 127

romeinse tragediesreprise
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Trots om met Shakespeare
naar New York te gaan.

frieda pittoors
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frieda pittoors | romeinse tragedies | wenen | 2008



| 58 | 59la voix humaine
van jean cocteau | regie ivo van hove | met halina reijn | vertaling peter van kraaij, 
halina reijn | dramaturgie peter van kraaij | scenografie jan versweyveld | speellijst p. 127

‘Halina Reijn speelt de pannen van het dak.’   Knackreprise

Avec l’aimable autorisation de M. Pierre 
Bergé, président du Comité Jean Cocteau

La voix humaine is de ultieme afscheidsmonoloog. 
Een vrouw belt met haar ex in een laatste poging de 
breuk tussen hen ongedaan te maken. Geleidelijk 
groeit bij haar het besef dat de minnaar voorgoed 
voor een ander heeft gekozen. Halina Reijn 
speelt de tekst als een wanhopige schreeuw om 
bestaansrecht. Een uur lang neemt ze het publiek 
mee in het verdriet van deze vrouw en haar gevecht 
met de dreigende leegte. 

Halina Reijn treedt in de voetsporen van illustere 
voorgangers: Simone Signoret, Ingrid Bergman en 
Liv Ullmann. De uitdaging maakte haar doodsbang 
en nieuwsgierig tegelijk. ‘De tekst bleek zo her-
kenbaar en toegankelijk dat ik vanaf de eerste 
repetitiedag werd meegezogen in het verhaal van 
deze vrouw. Veel leek uit mijn eigen leven te zijn 

gegrepen. Het is niet alleen een liefdesverhaal 
maar vooral een wanhopige schreeuw om 
bestaansrecht.’

Halina Reijn ontving voor haar vertolking de 
prijs van beste actrice op het internationale 
theaterfestival KONTAKT in Polen.

A lone actress talks on the phone to a lover she has 
just broken up with. She keeps getting interrupted 
by a bad connection – the piece was written in 
1930, but anybody who has ever experienced a 
lost signal will empathize. For about an hour, the 
unnamed woman goes through a rollercoaster of 
emotions as she addresses the man who left her, 
and herself. 
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Na een affaire met een studente en zijn gedwongen 
ontslag aan de Kaapse universiteit, zoekt David Lurie 
zijn toevlucht bij zijn dochter Lucy op het platteland. Op 
haar boerderij wordt hij op een gewelddadige manier 
geconfronteerd met het nieuwe Zuid-Afrika na de 
Apartheid. Zijn privileges en waarden blijken niet meer te 
gelden in een omgeving waar het dagelijkse gevecht om 
te overleven de overhand neemt.

‘Het is een eenvoudig verhaal over Eros en Thanatos, 
een soort moderne Faust. Als een straathond loopt 
Lurie zijn seksuele begeerte achterna. Tegelijk wordt hij 
geconfronteerd met zijn eigen vergankelijkheid en het 
feit dat hij geen functie meer heeft in de maatschappij. 
Dat zijn thema’s die iedereen aangrijpt. Zo bezien is het 
een klassieke tragedie. Het toont de weg die ieder mens 
te gaan heeft. Of zoals Coetzee het uitdrukt: op een 

gegeven moment lekken we allemaal weg in een gat in 
de aarde.’ Luk Perceval

The Booker Prize-winning novel Disgrace is a parable 
about modern South Africa. When professor Lurie gets 
fired, he seeks refuge to his daughter’s farm. One day, 
they are brutally attacked and old and new worlds collide.

van j. m. coetzee | regie luk perceval | met felix 
burleson, charlie dagelet, janni goslinga, sergio 
hasselbaink, hugo koolschijn, djamila landbrug, chris 
nietvelt, celia nufaar, vanja rukavina, gijs scholten van 
aschat | bewerking josse de pauw | dramaturgie 
peter van kraaij | scenografie katrin brack | licht 
marc van denesse | kostuums ilse vandenbussche
speellijst p. 131

reprise

‘In ongenade is als toneel minstens net zo verslavend als het boek.’
 De Groene Amsterdammer
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Onbewaakt ogenblik, tijdens de repetities van In ongenade. 
Repeteren is het leukste dat er is. Nieuwe inzichten...
een nieuwe manier van kijken naar de dingen.

janni goslinga
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janni goslinga | repetitie in ongenade | amsterdam | 2011
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Myrtle Gordon, steractrice, heeft grote vragen 
over de rol die ze vertolkt: die van een ouder 
wordende vrouw die wanhopig probeert haar 
jeugd vast te houden. Hiermee komt ze lijnrecht 
tegenover Sarah te staan, de schrijfster van het 
stuk. Wanneer Myrtle na de eerste try-out Nancy, 
een jonge fan, een handtekening geeft en haar 
vervolgens voor haar ogen ziet verongelukken, 
lopen toneel en werkelijkheid door elkaar. Ze 
kan de beelden van het ongeluk niet vergeten 
en het spelen van haar rol raakt verbonden met 
de dood van Nancy. Steeds vaker brengt Myrtle 
haar in verbeelding tot leven. Maar van een 
zegen wordt Nancy een vloek. Haar collega’s 
zien hoe ze tot de rand van de waanzin gaat. Op 
het moment dat niemand nog gelooft dat ze zal 
spelen, beslist Myrtle om toch het toneel op te 
gaan en speelt ze een glorieuze première.

Elsie de Brauw werd voor haar rol als Myrtle met 
de Theo d’Or bekroond. Jacob Derwig ontving 
de Arlecchino en Chris Nietvelt een nominatie 
voor de Colombina.

Opening Night portrays a theatre company in the 
hectic lead-up to the opening night of a new play, 
where both on and off the stage things are not 
going well. Through an ingenious combination 
of performance and live video feed, fragments of 
the play alternate with rehearsals, conversations, 
conflicts and the leading lady’s increasingly 
hysterical breakdown.

van john cassavetes | regie ivo van hove | met 
elsie de brauw, hélène devos, jacob derwig, fred 
goessens, lien de graeve, hans kesting, chris 
nietvelt, alwin pulinckx/daan van dijsseldonk, 
oscar van rompay, eelco smits, lien wildemeersch 
vertaling sam bogaerts, gerardjan rijnders 
dramaturgie koen tachelet | scenografie 
jan versweyveld | geluid marc meulemans 
kostuums an d’huys | video erik lint | productie 
toneelgroep amsterdam/ntgent | speellijst p. 133

opening night
reprise
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‘De adaptatie van Van Hove is theatraal spectaculair 
en prachtig gespeeld.’   The Australian
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De Russen! is Tom Lanoyes radicale bewerking van 
Tsjechovs jeugdwerken Ivanov en Platonov. Ivanov voelt 
zich gevangen in zijn huwelijk met de Joodse Sarah en 
probeert zijn schulden en sluimerende depressie het hoofd 
te bieden. Platonov heeft zijn revolutionaire idealen niet 
kunnen realiseren en werkt als dorpsonderwijzer. Hij is 
getrouwd, maar dat belet hem niet om ook andere vrouwen 
het hof te maken. Beide mannen reageren heel verschillend 
op de onvrede die hun leven bepaalt en zoeken wanhopig 
naar een uitweg. Een marathonvoorstelling met nagenoeg 
het hele TA-ensemble. De muziek werd gecomponeerd door 
Tom Holkenborg (Junkie XL).

‘Tsjechov is voor mij iemand die als eerste een modern 
levensgevoel op de planken zet. Een soort mal de vivre, 
een lusteloze verveling die tegelijkertijd heel lichtvoetig is en 
heel veel deernis in zich heeft. De personages in De Russen! 
weten dat ze individueel en collectief vast zitten en niet 
meer beantwoorden aan de idealen die ze zich ooit gesteld 
hadden. Dus gaan ze steeds wilder om zich heen slaan, en 
zoeken schuldigen – die ze in deze vroege Tsjechov-stukken 
vinden in ‘de joden’. Als ondanks de afschaffing van de 
lijfeigenschap bijvoorbeeld, de moderne tijd toch niet lijkt 
aangebroken, worden ze van hemelbestormers tot gulzige 
zwartkijkers. Als je niet de bevrijders kunt zijn, dan maar 
de grootste losers en mislukkelingen. Dat is helemaal van 
deze, onze tijd, vind ik. Dat gulzig genot waarmee men het 
tegendeel wil zijn van alles wat tot voor kort politiek correct 
genoemd werd.’ Tom Lanoye

The Russians! – starring virtually the entire ensemble – is 
Tom Lanoye’s radical adaptation of Chekhov’s Ivanov and 
Platonov, in which the protagonists meet for the first time. 
Ivanov feels trapped in a marriage with a Jewish woman. He 
dives into a romance with the younger Sasha. When his wife 
catches him with his mistress, she reacts furiously and dies. 
His feeling of uselessness increases and becomes a noose 
around his neck. Platonov, the village teacher, is married but 
this doesn’t stop him from courting a host of other women. 
His debauched lifestyle charms his friends for some time, but 
his credit slowly dwindles.

van tom lanoye naar tsjechov | regie ivo van hove | met 
barry atsma, jacob derwig, hélène devos, roeland fernhout, 
fred goessens, janni goslinga, marieke heebink, fedja van 
huêt, marwan chico kenzari, hans kesting, hugo koolschijn, 
chris nietvelt, frieda pittoors, alwin pulinckx, halina reijn, 
gijs scholten van aschat, karina smulders, leon voorberg  
dramaturgie peter van kraaij | scenografie jan versweyveld   
muziek tom holkenborg | video tal yarden | kostuums an 
d’huys | coproductie holland festival / international theatre 
festival dialog-wroclaw | speellijst p. 131

reprise
| 66 | 67DE ruSSEn!Ruim vijf uur weergaloos toptoneel dat je doet trillen op je benen.’

     NRC Handelsblad *****
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eelco smits

Op de dag vóór de première lasten we aan het 
einde van het eerste deel van Angels in America 
een nieuwe scène in waarin mijn personage Prior 
minutenlang in de rondte wordt geslingerd door 
de Engel. Dit stuitte op verzet van mijn kant. 
Ik was moe, nerveus en vlak voor de première 
sowieso niet happig op grote veranderingen. 
Ik vond het idee ook niet goed: iemand quasi-
dansant rondslingeren in de ruimte ís niks, 
het is alleen maar een vorm. Ik ben dan alleen 
maar bezig met zorgen dat ik niet onhandig 
terechtkom, dat ik goed heb opgewarmd en dat 
ik bij het afgaan niet duizelig van het podium de 
orkestbak in ren.
Jaren later speelden we de voorstelling speciaal 
voor leden van het Aids Fonds. In de zaal zaten 
veel mensen die iemand aan aids hadden 
verloren. Na afloop kwam er een man naar me toe 
die zei: ‘Dat oneerlijk hardhandig rondgeslingerd 
worden, dát is precies wat het is, die ziekte.’
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eelco smits | angels in america | amsterdam | 2008
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Let’s dance. De muziek van David Bowie weerklinkt en 
we zitten meteen in de jaren tachtig, in het Amerika van 
Reagan waar de aidsepidemie binnen de New Yorkse 
homogemeenschap woekert. De conservatieve advocaat 
Roy Cohn, een notoire homohater, en de jonge travestiet 
Prior zijn getroffen door dezelfde ziekte. Hun beider verhalen 
worden op meesterlijke wijze door Pulitzerprijs winnaar Tony 
Kushner verweven tot een stuk over liefde en verval, dat van 
alle tijden blijkt te zijn. 

Meteen bij de première in 2008 was Angels in America een 
theaterhit. Bezoekers die vijf-, zes-, zevenmaal de voorstelling 
zien, zijn geen uitzondering. Waarin zit die onweerstaanbare 
aantrekkingskracht? Zijn het de uitzonderlijke acteurs die 
elkaar naar onbekende hoogten stuwen?  Misschien Jan 
Versweyvelds bedrieglijk kale scènebeeld waardoor zieke, 
zwakke en verlaten mensen ineens extra sterk, geestkrachtig 
en geestig kunnen zijn? Of Van Hoves strakke regiestijl 
waardoor de som van het geheel zichzelf overstijgt? 

‘Van tevoren was ik huiverig voor deze uitvoering van Angels 
in America. Ik had gehoord dat Toneelgroep Amsterdam 
twee uur uit mijn stuk had geknipt. Een vriend die het stuk 
had gezien, belde me speciaal op om te waarschuwen: 
de engel werd niet door een vrouw, maar door een man 
gespeeld. Maar nu ik het stuk gisteravond heb gezien, ben 
ik helemaal gerustgesteld. Het was overweldigend, ik ben er 
kapot van.’ Tony Kushner

Hans Kesting werd voor zijn rol van Roy Cohn bekroond met 
de prestigieuze Louis d’Or.

Angels in America takes place in New York during the 
eighties. It is a mosaic of stories about people struggling 
with love, sexuality and the disastrous consequences of 
AIDS. Louis deserts his friend Prior, who is terminally ill. The 
marriage of Joe and Harper Pitt falls apart. The extreme-
right lawyer Roy Cohn discovers that power nor money will 
protect him from death.

van tony kushner | regie ivo van hove | met barry atsma, hélène 
devos, roeland fernhout, marieke heebink, fedja van huêt, hans 
kesting, alwin pulinckx, eelco smits | vertaling carel alphenaar 
dramaturgie peter van kraaij | scenografie jan versweyveld 
kostuumontwerp wojciech dziedzic | speellijst p. 131

reprise
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‘Een ode aan het leven in vijf uur hartbrekend 
toneel.’   Het Parool *****

| 72
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kinderen van de zon
reprise

De wetenschapper Pavel Protassov leeft teruggetrokken 
met zijn vrouw en zus in het ouderlijk huis. Hij werkt als 
een bezetene aan een nieuw type mens en verliest zich 
in experimenten en gesprekken met zijn vrienden. Terwijl 
zij koortsachtig praten over de maakbaarheid van de 
mens, escaleert de situatie binnen en buiten de muren 
van het landgoed. Hun utopische toekomstvisioen als 
kinderen van de zon wordt ingehaald door de harde 
realiteit van een volksopstand.

Kinderen van de zon is niet alleen een tragikomisch 
portret van een groep intellectuelen, maar ook een 
ideeëndrama over engagement en empathie. Alle 
personages worstelen met het in het praktijk brengen 
van hun idealen over een betere wereld. Gorki’s wereld 
is als een hogedrukpan van emoties, ambities en idealen 
die uiteindelijk ontploft.

Kinderen van de zon werd geselecteerd voor het 
Theaterfestival en Jacob Derwig ontving voor zijn rol van 
Pavel Protassov de Louis d’Or 2011.

Maxim Gorky wrote Children of the Sun in 1905. It tells 
the story of an unworldly scientist, who is determined to 
find the ‘new man’ and who spends hours discussing 
a better world with his wife and friends. Ivo van Hove 
directs the play as a reflection on the responsibility of 
intellectuals in contemporary society.

van maxim gorki | regie ivo van hove | met jacob 
derwig, hilde van mieghem, chris nietvelt, wim opbrouck, 
frieda pittoors, halina reijn, vanja rukavina, thomas 
ryckewaert, gijs scholten van aschat, bart slegers, lien 
wildemeersch | vertaling tom kleijn | dramaturgie peter 
van kraaij | scenografie jan versweyveld | video tal 
yarden | kostuums an d’huys | productie toneelgroep 
amsterdam/ntgent | speellijst p. 132
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‘Van Hove verricht klein wonder.’ 

de Volkskrant ****
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fred goessens
Zo’n kleine twintig jaar ben ik al stiekem verliefd 
op deze vrouw Marieke Heebink. Ze is grappig, 
slim en betrouwbaar. Een vakvrouw. Samen met 
haar in een productie, hoef ik me minder zorgen 
te maken. Dikke kus!
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fred goessens, marieke heebink | al mijn zonen | amsterdam | 2012
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Joe Keller is rijk geworden met de levering van 
vliegtuigonderdelen voor de oorlogsindustrie. Nadat 
zijn oudste zoon Larry vermist raakte tijdens de oorlog, 
heeft hij alle hoop gevestigd op zijn jongste zoon 
Chris. Chris wil trouwen met Ann, het meisje waarmee 
Larry ooit verloofd was. Zijn moeder Kate ziet het 
huwelijk als het definitief opgeven van alle hoop op 
Larry’s terugkeer. De komst van Anns broer zet de 
verhoudingen verder op scherp en dwingt de Kellers 
de harde waarheid onder ogen te zien.

Al mijn zonen ging in première in de Toneelschuur 
in Haarlem en werd binnen TA-2 – het platform van 
Toneelgroep Amsterdam voor de ontwikkeling van 
regietalent – en Toneelschuur Producties geproduceerd. 
De voorstelling werd door de Volkskrant recensenten 
verkozen tot de beste voorstelling van het seizoen en 
maakte deel uit van de Theaterfestivalselectie 2011. 

All My Sons by Arthur Miller is the sad Post-World War 
II story about the Kellers, a seemingly ‘All American’ 
family. But the father, Joe Keller, has concealed a great 
sin. During the war, he allowed his factory to ship faulty 
airplane cylinders to the U.S. Armed Forces. Because 
of this, over twenty American pilots died.

van arthur miller | regie thibaud delpeut | met roeland 
fernhout, fred goessens, janni goslinga, marieke heebink, 
alwin pulinckx, karina smulders | vertaling marcel otten 
dramaturgie joris van der meer | scenografie roel van 
berckelaer | licht casper leemhuis | geluid pim van den 
heuvel | kostuums wojciech dziedzic | coproductie 
toneelschuur producties | speellijst p. 132

‘Delpeut maakte een heftige en heldere bewerking van Millers familietragedie. 
 Het uitstekende acteren, de humor en het angstaanjagende sounddesign maken
 Miller tijdloos.’   de Volkskrant *****

al mijn zonenreprise
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husbands
| 80 | 81husbands

‘Van Hove maakt indruk met zijn 
fantastische acteurs. Grote kunst!’

La Libre Belgique

‘In Husbands volgen we drie mannen na de begrafenis 
van hun gemeenschappelijke vriend. Ze zijn in rouw en 
weten niet goed hoe ze met hun verdriet om moeten 
gaan. Ze reageren als pubers: vertrekken naar Londen, 
worden dronken, verkopen seksistische praat, pikken 
een paar vrouwen op… maar diep van binnen is het 
een revolte tegen de dood. Ze ondergaan een rite de 
passage, een overgangsritueel in hun zoektocht naar een 
antwoord op de vraag: ‘Wat doen we nu met ons verdere 
leven?’. Cassavetes vertelt dit zonder moraliserend 

te worden. Hij laat op realistische wijze zien wat er in 
het diepste van de mens speelt en dat maakt het zo 
interessant.’ Ivo van Hove 

Husbands, based on John Cassavetes’ film, tells the 
story of ‘men in menopause’. In a desperate attempt to 
rekindle their youth, three friends immerse themselves in 
a weekend of drinking, gambling and women.

reprise

van john cassavetes | regie ivo van hove | met barry 
atsma, roeland fernhout, hans kesting, alwin pulinckx, 
halina reijn | dramaturgie thibaud delpeut | vertaling 
gerardjan rijnders | scenografie jan versweyveld  
kostuums an d’huys | video tal yarden | coproductie 
prospero project | speellijst p. 133

with the support of the culture
programme of the european union
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Deze foto is gemaakt in de kleedkamer van het 
TNB in Rennes waar Husbands in première ging. 
Elk repetitieproces is anders en uniek, maar het 
maken van Husbands zal ik zeker nooit vergeten. 
In geen andere voorstelling zijn wij als acteurs zo 
op elkaar aangewezen als in deze. En als je dan 
zulke geweldige collega’s mag hebben, wordt het 
een feestje om te spelen. En op de Nederlandse 
première werd ik veertig jaar oud. Dat alles maakt 
Husbands voor mij een mijlpaal.

roeland           fernhout
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roeland fernhout | rennes | 2012
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Shakespeare, Ibsen, Bergman en Tsjechov. Vier grote 
toneelauteurs die dit seizoen prominent in ons repertoire 
aanwezig zijn. Tijdens vier exclusieve avonden nemen 
we u mee naar hun fascinerende leef-, schrijf- en 
denkwereld en gaan we op zoek naar de drijfveren van 
deze auteurs en hun stukken.
 
Onze groots geënsceneerde voorstellingen laten we 
heel even achterwege en we brengen met onze acteurs 
bijzondere teksten van deze schrijvers.

Voor ons het uitgelezen moment om de tijdsgeest van 
deze auteurs via zielsverwanten te leren kennen; geheime 
dagboeken, herontdekte teksten en wijze woorden 
van pleitbezorgers en jaloerse concurrenten te fileren; 
getuigenissen van versmade en grommende geliefden te 
brengen én op zoek te gaan naar kunstenaars en denkers 
voor wie deze auteurs nog altijd een idool vormen. 
 
Wish you were here vindt in een ontspannen, gastvrije 
sfeer plaats waardoor u een kijkje achter de TA-schermen 
krijgt. Uw gastheer is regisseur Lucas de Man.
 
Op dinsdag 2 oktober staat Shakespeare centraal, op 
maandag 17 december Ibsen, op maandag 18 maart 
Bergman en op dinsdag 16 april Tsjechov.

We wensen dat u er bij bent.

wish you were here| 84 | 85
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tableau

directeur ivo van hove ensemble barry atsma, 

kitty courbois, hélène devos, jacob derwig, roeland 

fernhout, fred goessens, janni goslinga, marieke 

heebink, fedja van huêt, marwan chico kenzari, hans 

kesting, hugo koolschijn, chris nietvelt, celia nufaar, 

frieda pittoors, alwin pulinckx, halina reijn, gijs scholten 

van aschat, bart slegers, eelco smits, karina smulders 

gastacteurs felix burleson, charlie-chan dagelet, 

elsie de brauw, lien de graeve, sergio hasselbaink, 

djamila landbrug, wim opbrouck, vanja rukavina, thomas 

ryckewaert, leon voorberg, daan van dijsseldonk, hilde 

van mieghem, oscar van rompay, dennis rudge, reinout 

scholten van aschat, lien wildemeersch acteurs 
mightysociety mariana aparicio torres, bram 

coopmans, hein van der heijden, phi nuygen auteurs 

ingmar bergman, john cassavetes, jean cocteau, 

john m. coetzee, eric de vroedt, maxim gorki, henrik 

ibsen, tony kushner, tom lanoye, arthur miller, william 

shakespeare, anton tsjechov regisseurs thibaud 

delpeut, thomas ostermeier, luk perceval, adelheid 

roosen, johan simons, ivo van hove, eric de vroedt 

dramaturgen willemijn barelds, thibaud delpeut, 

bram de sutter, jan peter gerrits, alexander schreuder, 

koen tachelet, bart van den eynde, joris van der meer, 

peter van kraaij (hoofd), ellen walraven bewerkers/
vertalers carel alphenaar, sam bogaerts, hafid 

bouazza, hugo claus, josse de pauw, judith herzberg, 

tom kleijn, peter van kraaij, marcel otten, halina reijn, 

gerardjan rijnders, karst woudstra scenografie 

roel van berckelaer, katrin brack, maze de boer, pascal 

leboucq, jan pappelbaum, jan versweyveld licht 

casper leemhuis, erich schneider, marc van denesse, 

jan versweyveld kostuums lies van assche, wojciech 

dziedzic, greta goiris, lotte goos, an d’huys, ilse 

vandenbussche, wim van vliet (hoofd) video diderik 

evers, erik lint, tal yarden muziek & geluid florentijn 

boddendijk, ruben cooman, ward deketelaere, thibaud 

delpeut, roeland fernhout, pim van den heuvel, tom 

holkenborg, remco de jong, roald van dillewijn, yves 

goemaere, marc meulemans, hanne nieuwlaet, nils 

ostendorf, wim selles, eric sleichim, warre simons 

castingadviezen hans kemna assistentie 
regie remi beelprez, maren björseth, thibaud delpeut, 

olivier diepenhorst (stage), jorinde keesmaat, lucas de 

man, matthias mooij, loesje riethof, eva tijken (stage), 

casper vandeputte assistentie scenografie 
roel van berckelaer, ramón huijbrechts, pascal leboucq 

artistiek bureau renee roetman, viktorien 

van hulst (hoofd), wouter van ransbeek (coördinator 

internationalisering en TA-2) hoofd ensemble 

peter eversteijn hoofd techniek & productie 

wolf-götz schwörer eerste productieleider 

edith den hamer productieleiders annetje van 

dijk, angelina kroft, gemma van kruijsbergen (gast) 

technische planning & voorbereiding joris 

mittelmeijer eerste inspiciënten joost van hilten, 

reyer meeter, arist richartz, hugo stolwijk, marc bender, 

emile bleeker, sanne de boer, jan boom, wouter breepoel, 

sander van elteren, martijn hoogland, karl klomp, david 

logger, timo merkies, daan van oene, hans pieksma, 

peter pieksma, pieter roodbeen, dennis scheppingen, 

erwin sterk, ruud de vos, marten de wijs, theunis 

zijlstra gast-inspiciënten judith hofland, menke 

visser, peter zwart boventiteling erik borgman 

kostuumatelier farida bouhbouh, wim van vliet 

(hoofd) kleedsters margriet beentjes, micheline 

d’hertoge, jacolien honders kap- & grimeatelier 

roswitha evenwel, david verswijveren marketing 
& publiciteit ingrid deddes, marlene kenens 

(hoofd), marleen koens, pauline van kordelaar, dieke 

van der spek vormgeving joost de haas, ramón 

huijbrechts, jan versweyveld (hoofd) fotografie 

jan versweyveld assistentie fotografie sjoerd 

knibbeler educatie rosa fontein, sabine pater, maaike 

pilgram, wilma smilde (hoofd) theaterdocenten 
& juniorregisseurs karlijn benthem, rosa 

fontein, maartje ghijsen, lizet huizing, janna de 

lathouder, daan lazonder, victor mentink, erik willems 

financiën winfred voordendag (hoofd) financiële 
administratie marian bakker, margot nanninga, 

inge krijl (hoofd) personeelsfunctionaris diana 

martens secretariaat & receptie loes de graaf, 

maike hendriks, vera hendriksen, marion van thijn 

systeembeheer bert middelweerd interne dienst 
ingrid mulder, andré tabak (hoofd) female economy 

anouk van den kommer (dedicated center), daniella 

groenberg (inspired intervention), adelheid roosen 

(artistically spoken) coproducenten bl!ndman, 

holland festival, de munt brussel, international theatre 

festival dialog-wroclaw, kaaitheater brussel, maison 

des arts de créteil, muziektheater transparant, monty, 

ntgent, prospero, théâtre de la place (liège), théâtres 

de la ville de luxembourg, théâtre national de bretagne, 

toneelschuur producties raad van toezicht tineke 

bahlmann, noraly beyer, wouter bos, rutger koopmans, 

ruud nederveen
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chris nietvelt, janni goslinga, gijs scholten van aschat | in ongenade | amsterdam | 2011
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internationaal
The Guardian over romeinse tragedies
‘Director Ivo van Hove gleefully reinvents these 
tragedies to make it seem as if Shakespeare is not 
only our contemporary but only finished writing 
the plays this morning. The final hour of the final 
play is about as good as theatre gets; combining 
astonishingly inventive stagecraft with glorious 
acting, raw as an open wound, totally invested and 
decidedly unpretty.’ 

Les Inrockuptibles over De Vrek
‘Prenant pour décor le monde survolté de la 
finance, Ivo van Hove commet une mise en scène 
étourdissante de L‘Avare de Molière. La fin, que l’on 
ne racontera pas, s’éloigne de l’original. Elle conclut 
admirablement ce spectacle aussi intelligent et vif 
que bien joué.’ 

Die Welt over In ongenade
‘Geradlinig, schonungslos, zum Bersten dicht, 
atemlos spannend, zutiefst beunruhigend, ja 
verstörend ist Luk Percevals Inszenierung der 
Bühnenfassung von Josse de Pauw, die als Gastspiel 
der Theatercompagnie Toneelgroep Amsterdam im 
Thalia Theater beeindruckte.’

The Village Voice over La voix humaine
‘A spare, raw, enormously affecting production of 
Jean Cocteau’s 1930 monologue, brought to incisive 
life by Halina Reijn. Until a cutesy musical gag at 
the very end, the often invasive director confines 
his embellishments to a handful of visual filigrees, 
trusting Reijn to navigate the play’s austere beauty 
on her own.’

Süddeutsche Zeitung over Opening night 
‘Das grösste Rätsel das diese wunderbare 
Aufführung umgibt, ist die Tatsache das sie zwar 
in New York, Melbourne und auf verschiedenen 
Festivals zu sehen war, aber erst jetzt zum ersten Mal 
in Deutschland. In zweienhalb traumhaften Stunden 
wandelt Elsie de Brauw rohe Verzweiflung in ein 
warmes Lächeln.’ 
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romeinse tragedies | avignon | 2008
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hedda gabler | münchen
na de repetitie / persona | münchen

husbands | tampere

macbeth | reims
opening night | nantes
na de repetitie / persona | parijs

romeinse tragedies | napels

na de repetitie / persona | luxemburg

macbeth | moskou

kinderen van de zon | belgrado

romeinse tragedies | new york

opening night | seoul

na de repetitie / persona | antwerpen | brussel | luik
al mijn zonen | antwerpen
kinderen van de zon | antwerpen | gent
macbeth | gent

DuITSLanD

fInLanD

franKrIJK

ITaLIë

LuxEmBurG

ruSLanD

SErVIë

VErEnIGDE STaTEn

ZuID-KOrEa

BELGIë

eelco smits, halina reijn | rouw siert electra | chicago | 2009
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‘Is het mogelijk niet bang te zijn?
Misschien is dat alles wat je hebt.
En dat zal ik haar zeggen –
Ja, zij zal begrijpen wat ik bedoel.’

Quentin, Na de zondeval

fedja van huêt
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fedja van huêt | na de zondeval | amsterdam | 2012
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ta-extra

Het hele jaar door verzorgt TA een breed 
programma rondom de voorstellingen.
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ivo van hove, timo merkies | teorema | new york | 2010
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sterrenkijken
Direct na de voorstelling gaan bijzondere gasten in 
gesprek met Noraly Beyer of Frénk van der Linden. 
Schrijfster Connie Palmen komt op 11 september 
naar Het temmen van de feeks, beeldend kunstenaar 
L.A. Raeven gaat op 16 december in gesprek over Na 
de repetitie / Persona, beeldend kunstenaar Marlene 
Dumas wordt op 25 november verwacht bij Macbeth 
en schrijfster/filosoof Stine Jensen op 30 maart bij 
Al mijn zonen. Verder prijken op onze verlanglijst: 
televisiemaker/acteur Paul de Leeuw (Othello), 
actrice/regisseur Monique van de Ven (Nora) en 
journalist Rob Wijnberg (De Meeuw). Voor de juiste 
data en definitieve gasten, check tga.nl.

openbare repetities
We gaan door met de zeer succesvolle openbare 
repetities en bieden een aantal keer per jaar een 
exclusieve kijk in ‘de keuken’ van Ivo van Hove 
(Othello), Thibaud Delpeut (Nora) en Thomas 
Ostermeier (De Meeuw). Bekijk de kalender op pagina 
133 voor de exacte data.

wekelijks
Op woensdagavond is er de dramaturgische 
inleiding. Deze start drie kwartier voor aanvang van 
de voorstelling en duurt een half uur.
Op donderdagavond zijn de voorstellingen voorzien 
van Engelstalige boventiteling. Niet alleen interessant 
voor niet-Nederlandstalig publiek maar ook voor 
doven en slechthorenden.
Op vrijdagavond zijn er direct na de voorstelling 
nagesprekken met de acteurs.

foam
Van 25 januari t/m 3 maart stelt Jan Versweyveld 
tentoon in het Amsterdamse FOAM. Versweyveld 
is sinds 2001 hoofd scenografie en huisontwerper 
en sinds 2005 huisfotograaf. Als scenograaf is 
Versweyveld vanaf het begin van de productie 
betrokken en begeeft zich daardoor in het gebied 
waar andere scènefotografen niet komen. Een 
verrassende kijk op TA voor, tussen en achter de 
scène. 

cursussen & workshops
Samen met Crea, de Stadsschouwburg Amsterdam 
en de Volksuniversiteit organiseren we cursussen 
voor iedereen die in theater geïnteresseerd is. 
Variërend van twee avonden gecombineerd met 
voorstellingsbezoek tot dertien weken lang spelen, 
kijken en analyseren. Kijk voor meer informatie op 
crea.uva.nl, ssba.nl of volksuniversiteit.nl.
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kinderen van de zon | moskou | 2011
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Ik heb deze foto gekozen omdat van 
alle rollen die ik sinds mijn terugkeer 
bij Toneelgroep Amsterdam gespeeld 
heb, Othello de meest dierbare is. Na 
mijn getob bij de televisie vroeg Ivo 
mij terug bij het gezelschap en bood 
me meteen de rol van Othello aan. 
Een kans die ik met beide handen 
heb aangegrepen. Het succes van de 
voorstelling gaf me terug vertrouwen 
in mijzelf. En het bracht rust om 
me met hart en ziel te wijden aan 
toneelspelen, zonder nog zijpaden 
in te slaan. Want toneelspeler zijn 
was toch wat ik altijd wilde, waar ik 
van droomde en over fantaseerde. 
Othello is het begin geweest van mijn 
volwassenwording als toneelspeler.

hans kesting
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roeland fernhout, barry atsma, karina smulders, hans kesting | othello | amsterdam | 2003
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ta-junior &      amateurs!
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rennes | 2012
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kinderen van de zon junior
Terwijl Kinderen van de zon in de Rabozaal staat, spelen 
meer dan 30 Amsterdamse jongeren hun eigenwijze versie 
van Gorki’s stuk waarin ze het publiek langs alle uithoeken 
van de Stadsschouwburg Amsterdam leiden: van de foyers 
tot de repetitiestudio’s, van de kantine tot het dakterras. 
Te zien van 15 t/m 23 maart.

spelen in het scènebeeld
Onder begeleiding van hun eigen dramadocent repeteren 
scholieren van de Koninklijke Visio aan Al mijn zonen. Hun 
interpretatie is in de Stadsschouwburg Amsterdam te zien.

amateurs!
Vorig seizoen startte Het beste van twee werelden waarbij 
acht Amsterdamse amateurgezelschappen gedurende 
twee jaar werken rond regie, spel, productie, kap, grime, 
kostuums, techniek en marketing. Hoogtepunt is de 
première in de Stadsschouwburg Amsterdam van één 
van TA’s repertoirestukken die ze helemaal naar hun hand 
zetten en in het TA scènebeeld spelen. Dit seizoen speelt 
Toneelgroep Venster De Russen!, Tokodrama Het temmen 
van de feeks, Theatergroep Illuster en Nanook Nono 
Kinderen van de zon en Theatergroep Thomas Husbands. 
Het project wordt ondersteund door het Fonds voor 
Cultuurparticipatie.

zie speellijst p. 136

zijn of niet
Zeg je: ‘zijn of niet zijn, dat is de vraag’ of zeg je: ‘zijn of 
niet, zijn dat is de vraag’? Die laatste vraag vormt het 
uitgangspunt voor Adelheid Roosen, Maartje Ghijsen 
en Victor Mentink om met 50 spelers van Amsterdamse 
amateurgezelschappen – en evenveel mensen die nog nooit 
een theater bezocht hebben – een antwoord te zoeken. Het 
resultaat gaat in december in première.

zie speellijst p. 136
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kinderen van de zon | amsterdam | 2010
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steun ta

Ta-minnaar  € 50,00 per seizoen
Uw privileges zijn:

• het gratis bijwonen van openbare repetities
• voorrang bij de kaartverkoop
• de tweewekelijkse e-nieuwsbrief
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alwin pulinckx, hélène devos | de vrek | amsterdam | 2011

U draagt Toneelgroep Amsterdam een warm hart toe en wenst ook actief bij te dragen aan 
het voortbestaan van Nederlands grootste gezelschap? Door uw bijdrage kunt u rekenen 
op persoonlijke privileges. Een overzicht van de mogelijkheden:

Ta-member  € 250,00 per seizoen
U ontvangt alle privileges van de TA-minnaar en daarbij ook:

•  een uitnodiging voor één première in Stadsschouwburg 
 Amsterdam, incl. afterparty
•  een uitnodiging voor een speciale memberontvangst, incl. 
 meet & greet met de acteurs
•  kiest u voor een 5 jarig membership, is de notariële akte op
  kosten van TA

Ta-mecenas  € 1.000,00 of € 1.750,00 voor 2 personen per seizoen
U ontvangt alle privileges van de TA-minnaar en de TA-member en daarbij ook:

•  een uitnodiging voor alle premières in Stadsschouwburg Amsterdam, incl. afterparty
•  een uitnodiging voor de exclusieve Soirees aan de Amstel waar u op een verrassende locatie 
 de acteurs en petit comité ontmoet
•  de notariële akte wordt op kosten van TA opgemaakt

TA dankt zijn mecenassen: mevr. Granpré Moliere, dhr. en mevr. Kamp-Heldring, het familie Staal Fonds, 
dhr. en mevr. van Oordt, dhr. van den Bergh, dhr. Gijrath, mevr. de Gier, dhr. en mevr. Kuiper, 
fam. Ribbink-van den Hoek stichting, dhr. en mevr. Willems en mevr. Gerritse.
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Wat gebeurt er toch achter die ruit?

celia nufaar
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celia nufaar, hugo koolschijn | scènes uit een huwelijk | amsterdam | 2011
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ta-alliantie
Toneelgroep Amsterdam ondersteunt de 
theatermakers Eric de Vroedt / mightysociety en 
Adelheid Roosen / Female Economy. Vanaf dit 
seizoen komt er een derde partner bij: Stichting 
Thibaud Delpeut. 
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perfect wedding | amsterdam | 2007
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eric de vroedt

mightysociety10
Mightysociety10 – de laatste in de reeks – is een trip van een 
gedroomde jeugd in Batavia naar de commerciële nachtmerrie 
van een Balinees luxe resort. Tegen de achtergrond van het 
opkomende, vitale Azië maakt De Vroedt de balans op van het 
failliete Europa aan het begin van de 21e eeuw.

mightyfinalremix
Geen einde zonder terugblik! Tien voorstellingen worden 
opnieuw aan de actualiteit getoetst, muziek wordt opnieuw 
gearrangeerd en elke avond is er een mystery guest uit de 
roemrijke mighty geschiedenis te gast.

concept, tekst, regie eric de vroedt | met mariana aparicio torres, 
bram coopmans, hein van der heijden, phi nuygen e.a
speellijst p. 137

adelheid roosen

hetty & george
De openbare zoektocht van een man en een 
vrouw naar helderheid: wat doet een mens met 
wat er op zijn pad komt waar hij niet omheen kan. 
Ze bevragen elkaar. Alleen worden de klinkende 
woorden niet meer gehoord omdat het geheugen 
zich uitsluitend nog in het hier en nu bevindt. Wat 
wel begrepen wordt is de fysieke omgang met 
elkaar in het moment. En wat is dan waar? De pijn 
van het misverstand dat niet meer kan worden 
geanalyseerd of de aanraking die nu tastbaar is?

idee, spel george groot, adelheid roosen | regie 
titus muizelaar
speellijst p. 136

thibaud delpeut

stad der blinden
Een stad wordt geteisterd door een mysterieuze 
besmetting die blindheid veroorzaakt. In korte 
tijd ziet een groot gedeelte van de bevolking 
niets meer. De ontredderde overheid raakt 
op drift en isoleert de zieken in een oud 
gesticht. Binnen de muren van deze helse 
quarantaine spelen zich de meest gruwelijke 
taferelen af die op ongemakkelijke, maar ook 
op bedrieglijk lichtvoetige wijze, vragen stellen 
over de uiterste grenzen van menselijkheid. 
Deze locatievoorstelling is gebaseerd op het 
gelijknamige boek van José Saramago.

regie thibaud delpeut 
speellijst p. 137
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eric de vroedt, adelheid roosen, thibaud delpeut | amsterdam | 2012
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hélène devos
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Ik wil niet melig doen, maar zo fijn 
was mijn allereerste professionele 
tournee dus écht!

hans kesting, hélène devos | de vrek | amsterdam | 2011
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zaken doen
U wilt uw naam verbinden aan Toneelgroep Amsterdam, het boegbeeld van het Nederlands 
theater? U wilt uw zakelijke relaties iets bijzonders bieden, Something you can’t buy?

Bij Toneelgroep Amsterdam gaan traditie en vernieuwing hand in hand. Het grootste gezelschap 
van Nederland wordt sinds 2001 geleid door Ivo van Hove. Sinds zijn aanstelling heeft hij met 
een serie spraakmakende voorstellingen en het aantrekken van gerenommeerde regisseurs uit 
binnen- en buitenland gebouwd aan een stadsgezelschap met internationale allure. Kern is het 
topensemble van 21 acteurs waarmee TA jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers bereikt tijdens 
150 avonden in Amsterdam, 150 voorstellingen in Nederland en België en 50 voorstellingen in 
prestigieuze internationale zalen als het BAM in New York, het Melbourne Festival in Australië en 
de Barbican in Londen.

De mogelijkheden

•   U treedt toe tot onze zakenkring.
•   U verbindt uw naam aan een specifieke activiteit.
•   U wilt een afspraak op maat.

Wenst u of uw bedrijf deel uit te maken van het succes van Toneelgroep Amsterdam? Dan nodigen 
we u van harte uit om contact op te nemen met Winfred Voordendag op (020) 795 99 15.
Adverteren in de publiciteitsuitingen van TA? Bel Marlene Kenens op (020) 795 99 34.

de russen! | amsterdam | 2011
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ta-bonnement*
Het hele seizoen onbeperkt naar alle TA-voorstellingen 
in Stadsschouwburg Amsterdam voor € 209,00.

try-out-abonnement
Voor slechts € 40,00 naar Nora en De Meeuw en 
bespaar € 10,00.

première-abonnement
Drie premières mét afterparty waar u champagne nipt 
met cast en crew voor € 175,00.

shakespeare-abonnement
Naar Het temmen van de feeks, Othello, Macbeth en 
publieksfavoriet Romeinse tragedies voor € 115,00 en 
bespaar € 28,50.

wish you were here-abonnement
Bezoek de vier avonden en betaal er drie.
U betaalt slechts € 37,50 i.p.v. € 50,00.

vier de kunsten
Geniet van het beste wat de Amsterdamse
cultuurtop te bieden heeft en verwen uzelf met
ballet, opera, concert en toneel voor slechts € 272,00.
U gaat 21 november naar De Nederlandse Opera 
(Das Rheingold), 6 december naar het Koninklijk 
Concertgebouworkest (Gardiner), 13 januari naar 
Toneelgroep Amsterdam (De Russen!) en 14 maart 
naar Het Nationale Ballet (Romeo en Julia).

abonnementen kortingen passen
vijf kaarten voor de prijs van vier*
U bestelt liever kaarten voor meerdere personen of 
voorstellingen tegelijkertijd? Dan is bij aanschaf van 
elke vijf kaarten, uw goedkoopste kaart gratis. U 
bespaart zo 20%.

groepskorting*
Komt u met 10 personen of meer naar eenzelfde 
voorstelling, dan ontvangt u € 4,00 korting p.p.

TA/SSBA-pas*
Voor € 20,00 bent u in het bezit van de TA/
Stadsschouwburg-pas en ontvangt u een vaste 
korting van € 4,00 op alle voorstellingen.

sprintpas*
Iedereen jonger dan 30 jaar kan met de sprintpas 
vanaf 30 min. voor aanvang van de voorstelling 
kaarten kopen voor slechts € 10,00 / € 15,00.
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marieke heebink, fedja van huêt | zomertrilogie | amsterdam | 2010

(*) Niet geldig voor première of i.c.m. met andere kortingen.
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gijs scholten van aschat

| 122 | 123

Dit is een foto uit de repetitie van Kinderen van de zon. Ik heb deze foto 
gekozen omdat ik hier niet in mijn rol zit. Ik moet ergens om lachen wat 
niets met de inhoud van het stuk of de rol te maken heeft. Ik ben het 
helemaal zelf. Eigenlijk heel privé. Ik ben ontwapend. Mensen denken 
vaak dat ik heel ernstig ben, maar ik lach graag, en vind het ook heerlijk 
om mensen aan het lachen te maken. Tijd voor een goede komedie. 
Dat denk ik nu.

gijs scholten van aschat | kinderen van de zon | amsterdam | 2010
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kalender
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eelco smits, katelijne verbeke, frieda pittoors, chris thys, wim opbrouck, naomi velissariou, reindert vermeire, servé hermans, joke emmers tartuffe | gent | 2012
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macbeth
wo 15 aug amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam inleiding
do 16 aug amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam boventiteling
vr 17 aug amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam nagesprek
za 18 aug amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam 
za 13 okt moskou 19:00 masterskaya petra fomenko 
zo 14 okt moskou 19:00 masterskaya petra fomenko 
ma 22 okt amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam 
di 23 okt amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam 
wo 24 okt amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam inleiding
do 22 nov amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam boventiteling
vr 23 nov amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam nagesprek
za 24 nov amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam 
zo 25 nov amsterdam 16:00 stadsschouwburg amsterdam sterrenkijken
wo 28 nov arnhem 20:15 stadsschouwburg arnhem 
do 29 nov arnhem 20:15 stadsschouwburg arnhem 
za 1 dec gent 20:30 ntgent schouwburg 
zo 2 dec gent 20:30 ntgent schouwburg 
vr 7 dec reims  la comédie de reims 
za 8 dec reims  la comédie de reims 
di 11 dec rotterdam 20:15 rotterdamse schouwburg 
wo 12 dec rotterdam 20:15 rotterdamse schouwburg 
do 13 dec den haag 20:15 koninklijke schouwburg 
vr 14 dec den haag 20:15 koninklijke schouwburg 
di 18 dec breda 20:30 chassé theater 
wo 19 dec breda 20:30 chassé theater 
wo 16 jan tilburg 20:15 theaters tilburg 
do 17 jan tilburg 20:15 theaters tilburg 
vr 18 jan groningen 20:15 stadsschouwburg groningen 
za 19 jan groningen 20:15 stadsschouwburg groningen 
wo 23 jan maastricht 20:00 theater aan het vrijthof 
do 24 jan maastricht 20:00 theater aan het vrijthof 
vr 25 jan eindhoven 20:30 parktheater 
za 26 jan eindhoven 20:30 parktheater 
di 5 feb utrecht 20:00 stadsschouwburg utrecht 
wo 6 feb utrecht 20:00 stadsschouwburg utrecht 
do 7 feb tiel 20:00 agnietenhof 
vr 8 feb tiel 20:00 agnietenhof 

het temmen van de feeks
wo 22 aug amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam inleiding
do 23 aug amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam boventiteling
vr 24 aug amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam nagesprek
za 25 aug amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam 
di 11 sep amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam sterrenkijken
wo 12 sep amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam inleiding
do 13 sep amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam boventiteling
vr 14 sep amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam nagesprek
za 15 sep amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam 
wo 30 jan amsterdam 20:30 stadsschouwburg amsterdam inleiding

do 31 jan amsterdam 20:30 stadsschouwburg amsterdam boventiteling
vr 1 feb amsterdam 20:30 stadsschouwburg amsterdam nagesprek
za 2 feb amsterdam 20:30 stadsschouwburg amsterdam 

othello
do 30 aug amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam boventiteling
vr 31 aug amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam nagesprek
za 1 sep amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam 
di 4 sep amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam 
wo 5 sep amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam inleiding
do 6 sep amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam boventiteling
wo 19 sep amsterdam 20:30 stadsschouwburg amsterdam inleiding
do 20 sep amsterdam 20:30 stadsschouwburg amsterdam boventiteling
vr 21 sep amsterdam 20:30 stadsschouwburg amsterdam nagesprek
za 22 sep amsterdam 20:30 stadsschouwburg amsterdam 

romeinse tragedies
vr 28 sep amsterdam 18:00 stadsschouwburg amsterdam
za 29 sep amsterdam 18:00 stadsschouwburg amsterdam
zo 30 sep amsterdam 16:00 stadsschouwburg amsterdam
vr 5 okt amsterdam 18:00 stadsschouwburg amsterdam
za 6 okt amsterdam 18:00 stadsschouwburg amsterdam
zo 7 okt amsterdam 16:00 stadsschouwburg amsterdam
vr 16 nov new york 18:00 brooklyn academy of music
za 17 nov new york 15:00 brooklyn academy of music
zo 18 nov new york 15:00 brooklyn academy of music
vr 28 jun napels  napoli teatro festival italia
za 29 jun napels  napoli teatro festival italia
zo 30 jun napels  napoli teatro festival italia

la voix humaine
di 2 okt amsterdam 20:30 stadsschouwburg amsterdam 
wo 3 okt amsterdam 20:30 stadsschouwburg amsterdam inleiding
wo 3 apr amsterdam 20:30 theater frascati 
do 4 apr amsterdam 20:30 theater frascati 
vr 5 apr amsterdam 20:30 theater frascati 
za 6 apr amsterdam 20:30 theater frascati 

nora
di 6 nov amsterdam 20:30 stadsschouwburg amsterdam try-out
wo 7 nov amsterdam 20:30 stadsschouwburg amsterdam try-out
do 8 nov amsterdam 20:30 stadsschouwburg amsterdam try-out
vr 9 nov amsterdam 20:30 stadsschouwburg amsterdam première
za 10 nov amsterdam 20:30 stadsschouwburg amsterdam 
di 27 nov maastricht 20:00 theater aan het vrijthof 
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Er mag gelachen worden.
Of.
Er moet gelachen worden.
Of allebeide.

chris nietvelt
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chris nietvelt, marieke heebink | romeinse tragedies | amsterdam | 2007
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wo 28 nov maastricht 20:00 theater aan het vrijthof 
zo 2 dec utrecht 20:00 stadsschouwburg utrecht 
ma 3 dec utrecht 20:00 stadsschouwburg utrecht 
do 6 dec amsterdam 20:30 stadsschouwburg amsterdam boventiteling
vr 7 dec amsterdam 20:30 stadsschouwburg amsterdam nagesprek
za 8 dec amsterdam 20:30 stadsschouwburg amsterdam 
di 11 dec amsterdam 20:30 stadsschouwburg amsterdam 
wo 12 dec amsterdam 20:30 stadsschouwburg amsterdam inleiding
do 13 dec amsterdam 20:30 stadsschouwburg amsterdam boventiteling
ma 17 dec eindhoven 20:30 parktheater 
di 18 dec eindhoven 20:30 parktheater 
wo 19 dec tilburg 20:15 theaters tilburg 
do 20 dec tilburg 20:15 theaters tilburg 
wo 16 jan den bosch 20:00 theater aan de parade besloten
do 17 jan den bosch 20:00 theater aan de parade 
vr 18 jan den haag 20:15 koninklijke schouwburg 
za 19 jan den haag 20:15 koninklijke schouwburg 
di 22 jan amsterdam 20:30 stadsschouwburg amsterdam 
wo 23 jan amsterdam 20:30 stadsschouwburg amsterdam inleiding
do 24 jan amsterdam 20:30 stadsschouwburg amsterdam boventiteling
vr 25 jan amsterdam 20:30 stadsschouwburg amsterdam nagesprek
za 26 jan amsterdam 20:30 stadsschouwburg amsterdam 
wo 6 feb rotterdam 20:15 rotterdamse schouwburg 
do 7 feb rotterdam 20:15 rotterdamse schouwburg 

na de repetitie / persona
wo 5 dec luik  le théâtre de la place try-out
do 6 dec luik  le théâtre de la place première
vr 7 dec luik  le théâtre de la place 
za 8 dec luik  le théâtre de la place 
do 13 dec amsterdam 19:30 stadsschouwburg amsterdam première
vr 14 dec amsterdam 19:30 stadsschouwburg amsterdam nagesprek
za 15 dec amsterdam 19:30 stadsschouwburg amsterdam 
zo 16 dec amsterdam 16:00 stadsschouwburg amsterdam sterrenkijken
wo 19 dec amsterdam 19:30 stadsschouwburg amsterdam inleiding
do 20 dec amsterdam 19:30 stadsschouwburg amsterdam boventiteling
vr 21 dec amsterdam 19:30 stadsschouwburg amsterdam nagesprek
za 22 dec amsterdam 19:30 stadsschouwburg amsterdam 
vr 18 jan luxembourg 20:00 théâtres de la ville de luxembourg 
za 19 jan luxembourg 20:00 théâtres de la ville de luxembourg 
do 31 jan antwerpen 20:00 de singel alleen persona
vr 1 feb antwerpen 20:00 de singel alleen na de repetitie
za 2 feb antwerpen 16:00 de singel 
zo 3 feb antwerpen 16:00 de singel 
do 7 feb amsterdam 19:30 stadsschouwburg amsterdam boventiteling
vr 8 feb amsterdam 19:30 stadsschouwburg amsterdam nagesprek
za 9 feb amsterdam 19:30 stadsschouwburg amsterdam 
zo 10 feb amsterdam 16:00 stadsschouwburg amsterdam 
do 14 feb rotterdam 19:30 rotterdamse schouwburg 
vr 15 feb rotterdam 19:30 rotterdamse schouwburg 
za 16 feb rotterdam 19:30 rotterdamse schouwburg 
ma 8 apr créteil  maison des arts et de la culture 
di 9 apr créteil  maison des arts et de la culture 

za 13 apr eindhoven 19:00 parktheater 
zo 14 apr eindhoven 16:00 parktheater 
vr 19 apr utrecht 19:00 stadsschouwburg utrecht 
za 20 apr utrecht 19:00 stadsschouwburg utrecht 
zo 21 apr utrecht 19:00 stadsschouwburg utrecht 
wo 15 mei amsterdam 19:30 stadsschouwburg amsterdam inleiding
do 16 mei amsterdam 19:30 stadsschouwburg amsterdam boventiteling
vr 17 mei amsterdam 19:30 stadsschouwburg amsterdam nagesprek
za 18 mei amsterdam 19:30 stadsschouwburg amsterdam 
wo 22 mei arnhem 20:15 stadsschouwburg arnhem alleen na de repetitie
do 23 mei breda 20:30 chassé theater alleen na de repetitie
za 25 mei groningen 20:15 stadsschouwburg groningen alleen na de repetitie
vr 31 mei brussel 19:00 kaaitheater 
za 1 jun brussel 19:00 kaaitheater 
zo 2 jun brussel 15:00 kaaitheater 
vr 14 jun münchen  münchner kammerspiele 
za 15 jun münchen  münchner kammerspiele 

de russen!
za 5 jan amsterdam 18:00 stadsschouwburg amsterdam 
zo 6 jan amsterdam 16:00 stadsschouwburg amsterdam 
wo 9 jan amsterdam 18:00 stadsschouwburg amsterdam 
do 10 jan amsterdam 18:00 stadsschouwburg amsterdam boventiteling
za 12 jan amsterdam 18:00 stadsschouwburg amsterdam 
zo 13 jan amsterdam 16:00 stadsschouwburg amsterdam 

in ongenade
wo 13 feb amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam inleiding
do 14 feb amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam boventiteling
vr 15 feb amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam nagesprek
za 16 feb amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam 
wo 24 apr amsterdam 20:30 stadsschouwburg amsterdam inleiding
do 25 apr amsterdam 20:30 stadsschouwburg amsterdam boventiteling
vr 26 apr amsterdam 20:30 stadsschouwburg amsterdam nagesprek
za 27 apr amsterdam 20:30 stadsschouwburg amsterdam 
zo 28 apr amsterdam 16:00 stadsschouwburg amsterdam 

angels in america
do 21 feb amsterdam 18:00 stadsschouwburg amsterdam boventiteling
za 23 feb amsterdam 18:00 stadsschouwburg amsterdam 
zo 24 feb amsterdam 16:00 stadsschouwburg amsterdam 
wo 27 feb amsterdam 18:00 stadsschouwburg amsterdam 
do 28 feb amsterdam 18:00 stadsschouwburg amsterdam boventiteling
za 2 mrt amsterdam 18:00 stadsschouwburg amsterdam 
zo 3 mrt amsterdam 16:00 stadsschouwburg amsterdam 
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kinderen van de zon
vr 21 sep belgrado 20:00 bitef 
za 22 sep belgrado 20:00 bitef 
za 23 feb delft 20:15 theater de veste 
ma 25 feb tilburg 20:15 theaters tilburg 
wo 27 feb leeuwarden 20:15 schouwburg de harmonie 
do 28 feb alkmaar 20:15 theater de vest 
di 5 mrt gent 20:30 ntgent schouwburg 
wo 6 mrt gent 20:30 ntgent schouwburg 
vr 8 mrt antwerpen 20:00 het toneelhuis / bourla 
za 9 mrt antwerpen 20:00 het toneelhuis / bourla 
di 12 mrt amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam 
wo 13 mrt amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam inleiding
do 14 mrt amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam boventiteling
vr 15 mrt amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam nagesprek
za 16 mrt amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam 
di 19 mrt amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam 
wo 20 mrt amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam inleiding
do 21 mrt amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam boventiteling
vr 22 mrt amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam nagesprek
za 23 mrt amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam 

al mijn zonen
do 7 mrt haarlem 20:30 toneelschuur 
vr 8 mrt haarlem 20:30 toneelschuur 
za 9 mrt haarlem 20:30 toneelschuur 
di 12 mrt den bosch 20:00 theater aan de parade 
wo 13 mrt antwerpen 20:00 de singel 
do 14 mrt antwerpen 20:00 de singel 
vr 15 mrt eindhoven 20:30 parktheater 
za 16 mrt eindhoven 20:30 parktheater 
di 19 mrt groningen 20:15 stadsschouwburg groningen 
wo 20 mrt zwolle 20:15 theater de spiegel 
vr 22 mrt gouda 20:00 goudse schouwburg 
di 26 mrt rotterdam 20:15 rotterdamse schouwburg 
wo 27 mrt amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam inleiding
do 28 mrt amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam boventiteling
vr 29 mrt amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam nagesprek
za 30 mrt amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam sterrenkijken
di 2 apr den haag 20:15 koninklijke schouwburg 
wo 3 apr den haag 20:15 koninklijke schouwburg 
do 4 apr leeuwarden 20:15 schouwburg de harmonie 
vr 5 apr utrecht 20:00 stadsschouwburg utrecht 
wo 1 mei amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam inleiding
do 2 mei amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam boventiteling
vr 3 mei amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam nagesprek
za 4 mei amsterdam 21:00 stadsschouwburg amsterdam ikhv theater na de dam
di 7 mei amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam 
wo 8 mei amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam inleiding
do 9 mei amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam boventiteling
vr 10 mei amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam nagesprek
za 11 mei amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam 

husbands
vr 10 aug tampere 19:00 tutkivan teatterityön keskus  
za 11 aug tampere 14:00 tutkivan teatterityön keskus 
wo 10 apr amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam inleiding
do 11 apr amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam boventiteling
vr 12 apr amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam nagesprek
za 13 apr amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam 
wo 17 apr amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam inleiding
do 18 apr amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam boventiteling
vr 19 apr amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam nagesprek
za 20 apr amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam 

de meeuw
do 13 jun amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam try-out
vr 14 jun amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam try-out
za 15 jun amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam try-out
zo 16 jun amsterdam 16:00 stadsschouwburg amsterdam première
wo 19 jun amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam inleiding
do 20 jun amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam boventiteling
vr 21 jun amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam nagesprek
za 22 jun amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam 
zo 23 jun amsterdam 16:00 stadsschouwburg amsterdam

opening night
do 1 nov seoul 20:00 lg arts center
vr 2 nov seoul 20:00 lg arts center
za 3 nov seoul 16:00 lg arts center
zo 4 nov seoul 16:00 lg arts center
vr 29 mrt nantes 20:00 le grand t
za 30 mrt nantes 20:00 le grand t

wish you were here
di 2 okt amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam shakespeare 
ma 17 dec amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam ibsen
ma 18 mrt amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam bergman
di 16 apr amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam tsjechov

openbare repetities wo 29 aug (Othello), ma 5 nov (Nora), jun (De Meeuw)

sterrenkijken Connie Palmen (Het temmen van de feeks), beeldend kunstenaar L.A. Raeven (Na 
de repetitie / Persona), Paul de Leeuw (Othello), Monique van de Ven (Nora), Rob Wijnberg (De Meeuw), 
Marlene Dumas (Macbeth) en Stine Jensen (Al mijn zonen). Check tga.nl voor de juiste data.  

| 132 | 133



| 134 | 135

Ik heb deze foto gekozen omdat ik een ijdele, buitengewoon 
narcistische en onsympathieke jongeman ben die graag de 
mensen wil doen denken dat z’n armspieren groter zijn dan 
ze daadwerkelijk zijn.

marwan chico kenzari
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marwan chico kenzari | ifigeneia in aulis | amsterdam | 2008
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zijn of niet
zo 16 dec amsterdam 20:30 stadsschouwburg amsterdam première
ma 17 dec amsterdam 20:30 stadsschouwburg amsterdam 
vr 22 feb amsterdam 18:00 stadsschouwburg amsterdam 
vr 22 feb amsterdam 20:30 stadsschouwburg amsterdam 
vr 1 mrt amsterdam 18:00 stadsschouwburg amsterdam 
vr 1 mrt amsterdam 20:30 stadsschouwburg amsterdam 

amateurs!
vr 11 jan amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam toneelgroep venster
za 12 jan amsterdam 12:30 stadsschouwburg amsterdam toneelgroep venster
vr 1 feb amsterdam 13:30 stadsschouwburg amsterdam tokodrama
za 2 feb amsterdam 13:30 stadsschouwburg amsterdam tokodrama
zo 17 mrt amsterdam 15:00 stadsschouwburg amsterdam theatergroep illuster
zo 17 mrt amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam theatergroep illuster
za 23 mrt amsterdam 13:30 stadsschouwburg amsterdam nanook nono
zo 14 apr amsterdam 16:00 stadsschouwburg amsterdam theatergroep thomas
zo 14 apr amsterdam 20:00 stadsschouwburg amsterdam theatergroep thomas

hetty & george
di 23 okt amsterdam 12:30 bellevue lunchtheater try-out
wo 24 okt amsterdam 12:30 bellevue lunchtheater try-out
do 25 okt amsterdam 12:30 bellevue lunchtheater try-out
vr 26 okt amsterdam 12:30 bellevue lunchtheater try-out
zo 28 okt amsterdam 12:30 bellevue lunchtheater première
di 30 okt amsterdam 12:30 bellevue lunchtheater 
wo 31 okt amsterdam 12:30 bellevue lunchtheater 
do 1 nov amsterdam 12:30 bellevue lunchtheater 
vr 2 nov amsterdam 12:30 bellevue lunchtheater 
zo 4 nov amsterdam 12:30 bellevue lunchtheater 
di 6 nov amsterdam 12:30 bellevue lunchtheater 
wo 7 nov amsterdam 12:30 bellevue lunchtheater 
do 8 nov amsterdam 12:30 bellevue lunchtheater 
vr 9 nov amsterdam 12:30 bellevue lunchtheater 
zo 11 nov amsterdam 12:30 bellevue lunchtheater 
di 13 nov amsterdam 12:30 bellevue lunchtheater 
wo 14 nov amsterdam 12:30 bellevue lunchtheater 
do 15 nov amsterdam 12:30 bellevue lunchtheater 
vr 16 nov amsterdam 12:30 bellevue lunchtheater 
zo 18 nov amsterdam 12:30 bellevue lunchtheater 
vr 21 dec utrecht 20:30 stadsschouwburg utrecht 
za 22 dec utrecht 20:30 stadsschouwburg utrecht

mightysociety10/mightyfinalremix
vr 2 nov amsterdam 20:30 theater frascati try-out
za 3 nov amsterdam 20:30 theater frascati try-out
zo 4 nov amsterdam 20:30 theater frascati première
di 6 nov amsterdam 20:30 theater frascati 
wo 7 nov amsterdam 20:30 theater frascati 
do 8 nov amsterdam 20:30 theater frascati 
vr 9 nov amsterdam 20:30 theater frascati 
za 10 nov amsterdam 20:30 theater frascati 
wo 14 nov leuven  stuk 
di 20 nov utrecht 20:00 theater kikker 
wo 21 nov utrecht 20:00 theater kikker 
do 22 nov utrecht 20:00 theater kikker 
vr 23 nov utrecht 20:00 theater kikker 
za 24 nov utrecht 20:00 theater kikker 
zo 25 nov utrecht  theater kikker 
wo 28 nov amersfoort 20:30 theater de lieve vrouw 
do 29 nov nijmegen  lux 
za 1 dec ijmuiden  witte theater 
do 6 dec maastricht  ainsi 
vr 7 dec breda 20:30 chassé theater 
za 8 dec eindhoven  plaza futura 
zo 9 dec almere  corrosia! 
wo 12 dec arnhem 20:15 stadsschouwburg arnhem
do 13 dec den haag  theater aan het spui 
vr 14 dec den haag  theater aan het spui 
za 15 dec den haag  theater aan het spui 
zo 16 dec groningen 16:00 het kruithuis 
di 18 dec antwerpen  monty 
wo 19 dec antwerpen  monty 
do 20 dec haarlem  toneelschuur 
vr 21 dec haarlem  toneelschuur 
za 22 dec haarlem  toneelschuur 
wo 2 jan rotterdam  rotterdamse schouwburg 
do 3 jan rotterdam  rotterdamse schouwburg 
vr 4 jan rotterdam  rotterdamse schouwburg 
za 5 jan rotterdam  rotterdamse schouwburg 
wo 9 jan amsterdam  theater frascati 
do 10 jan amsterdam  theater frascati 
vr 11 jan amsterdam  theater frascati 
za 12 jan amsterdam  theater frascati 
zo 13 jan amsterdam  theater frascati

stad der blinden
vr 31 mei utrecht 21:00 stadsschouwburg utrecht try-out
za 1 jun utrecht 21:00 stadsschouwburg utrecht try-out
zo 2 jun utrecht 21:00 stadsschouwburg utrecht première
di 4 jun utrecht 21:00 stadsschouwburg utrecht 
wo 5 jun utrecht 21:00 stadsschouwburg utrecht 
do 6 jun utrecht 21:00 stadsschouwburg utrecht 
vr 7 jun utrecht 21:00 stadsschouwburg utrecht
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De foto is van mijn favoriete voorstelling met een van mijn 
favoriete collega’s. Hans is iemand waar ik de afgelopen 
jaren met heel veel plezier mee heb samengespeeld en 
veel van geleerd heb. Angels in America is zo’n feest om 
te spelen omdat alle grote thema’s uit het leven op een 
ontroerende en intelligente aan bod komen: de angst 
voor de dood, levenslust, onmogelijke liefdes, zoektocht 
naar je ware zelf, vooroordelen en onstuitbare drang naar 
ontwikkeling. En dat mogen spelen met mensen als Hans, 
Roeland, Fedja, Marieke, Hadewych, Eelco en Alwin! 
Theater lukt vaak ook net niet helemaal, maar Angels is 
iets bijzonders.

barry atsma
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barry atsma, hans kesting | angels in america | amsterdam | 2008
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kaartverkoop
Kassa Stadsschouwburg amsterdam
Leidseplein 26 - 1017 PT Amsterdam - (020) 624 23 11

De kassa is geopend van ma t/m za, 12:00 - 18:00 of tot aanvang voorstelling. Op zon- en feestdagen vanaf twee 
uur voor aanvang van de voorstelling. Betalen kan contant, met creditcard, pin, podium cadeaukaart of cultuurkaart.

De kassa is telefonisch te bereiken van ma t/m za, 12:00 - 18:00. Telefonisch kopen middels een eenmalige machtiging 
of creditcard is mogelijk tot en met de dag van de voorstelling. Tot een week voor de voorstelling kunnen uw kaarten 
worden thuisgestuurd. Stadsschouwburg Amsterdam berekent € 2,00 per reservering en € 3,50 voor het toesturen 
van de kaarten.

Online kaarten kopen en zelf uitprinten kan via ssba.nl of tga.nl.

Voor up-to-date informatie kunt u ook het Stadsschouwburg Journaal raadplegen. Wenst u deze per post te 
ontvangen? Surf naar ssba.nl/journaal en vraag ’m aan.
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grote zaal rang 1 rang 2 rang 3 rang 4 rang 5
la voix humaine € 29,50 | € 25,50 € 27,50 | € 23,50 € 22,50 | € 18,50 € 14,50 | € 10,50 € 10,00
nora € 32,50 | € 28,50 € 30,50 | € 26,50 € 25,50 | € 21,50 € 17,50 | € 13,50 € 10,00
het temmen van de feeks  € 33,50 | € 29,50 € 31,50 | € 27,50 € 26,50 | € 22,50 € 18,50 | € 14,50 € 10,00
othello € 33,50 | € 29,50 € 31,50 | € 27,50 € 26,50 | € 22,50 € 18,50 | € 14,50 € 10,00
in ongenade € 33,50 | € 29,50 € 31,50 | € 27,50 € 26,50 | € 22,50 € 18,50 | € 14,50 € 10,00
angels in america € 46,00 | € 42,00 € 44,00 | € 40,00 € 39,00 | € 35,00 € 29,50 | € 25,50 € 10,00

rabozaal rang 1 rang 2 rang 3 rang 4
al mijn zonen € 32,50 | € 28,50 € 30,50 | € 26,50 € 25,50 | € 21,50 € 23,50 | € 19,50
husbands € 32,50 | € 28,50 € 30,50 | € 26,50 € 25,50 | € 21,50 € 23,50 | € 19,50
de meeuw € 32,50 | € 28,50 € 30,50 | € 26,50 € 25,50 | € 21,50 € 23,50 | € 19,50
nora € 32,50 | € 28,50 € 30,50 | € 26,50 € 25,50 | € 21,50 € 23,50 | € 19,50
macbeth € 32,50 | € 28,50 € 30,50 | € 26,50 € 25,50 | € 21,50 € 23,50 | € 19,50
het temmen van de feeks € 33,50 | € 29,50 € 31,50 | € 27,50 € 26,50 | € 22,50 € 24,50 | € 20,50
kinderen van de zon € 33,50 | € 29,50 € 31,50 | € 27,50 € 26,50 | € 22,50 € 24,50 | € 20,50
othello € 33,50 | € 29,50 € 31,50 | € 27,50 € 26,50 | € 22,50 € 24,50 | € 20,50
romeinse tragedies € 44,00 | € 40,00
de russen! € 46,00 | € 42,00 € 44,00 | € 40,00 € 39,00 | € 35,00 € 37,00 | € 33,00
persona / na de repetitie € 46,00 | € 42,00 € 44,00 | € 40,00 € 39,00 | € 35,00 € 37,00 | € 33,00

wish you were here € 12,50 | € 10,00

zijn of niet € 12,50 | € 10,00

standaardprijs | reductieprijs (= geldig voor houders TA/SSBA-pas) 

try-out: € 25,00
sprintpas: € 10,00 / € 15,00 
Bij première verhoogde toegang.

Bovenstaande prijzen zijn vanaf prijzen en geldig tot 1 sep 12 in de Stadsschouwburg Amsterdam.
TA behoudt zich het recht voor de prijzen na deze datum aan te passen.

toneelgroep amsterdam | marnixstraat 427 | 1017 pk amsterdam | (020) 795 99 00 | info@tga.nl | tga.nl
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colofon

redactie marlene kenens, ellen walraven, peter van kraaij | fotografie jan versweyveld, behalve p.44 keoon 
p.98 karl klomp / p.100 herman sorgeloos / p.124 phile deprez | vormgeving joost de haas, jan versweyveld 
druk ssp amsterdam | subsidiënten en fondsen gemeente amsterdam, ministerie van ocw, nederlands fonds 
podiumkunsten, amsterdams fonds voor de kunst, mondriaanstichting, gemeente amsterdam stadsdeel oud-zuid 
sponsor rabobank – wijzigingen voorbehouden
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al mijn zonen
angels in america

de meeuw
de russen!
husbands

opening night
het temmen van de feeks

in ongenade
kinderen van de zon

la voix humaine
na de repetitie / persona

macbeth
nora

othello
romeinse tragedies
wish you were here


