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Altijd Weer
Over fatsoen en verborgen verlangen
voor iedereen vanaf 5 jaar

Reprisetournee februari t/m mei 2012
Een poëtische voorstelling vol fysieke humor en betoverende live muziek.
Altijd Weer gaat over het mannetje en het vrouwtje in een weerhuisje. Weer of geen
weer, altijd staat één van hen stokstijf buiten: met mooi weer het vrouwtje, met slecht
weer het mannetje. De twee kunnen dus nooit samen zijn. Terwijl de seizoenen en de
jaren voorbij trekken, groeit een hevig verlangen naar elkaar, wat hun plichtsgevoel in
gevaar brengt.
Het Houten Huis
Het Houten Huis is het veelbelovende theatergezelschap dat, onder leiding van Elien van
den Hoek en David van Griethuysen, beeldend muziektheater maakt voor jong en oud.
Door pijn, humor en schoonheid te laten samenkomen in een absurde wereld, willen zij
het publiek met zachte hand afleiden van de geijkte paden. Eerder maakte het
gezelschap samen met STIP theaterproducties de succesvolle voorstellingen Vuurtoren
Wacht, Verknipte Zangeres en Beet!. Vanaf 2013 neemt Het Houten Huis het theater van
Speeltheater Holland in Edam over en vestigt zich als het nieuwe jeugdtheater
gezelschap in Noord-Holland.

Het Houten Huis & Speeltheater Holland ontvingen de Gouden Krekel ‘meest indrukwekkende
productie’ voor Adios. (regie Elien van den Hoek) Martin Franke ontving de Zilveren Krekel
‘meest indrukwekkende podiumprestatie’ voor Adios en Beet!.
Eerder schreef de pers over Altijd Weer
“Achter de slapstick schuilt tragiek... Geestige mimevoorstelling ‘Altijd Weer’ smaakt naar meer.”
(Trouw) en “Een hartveroverende tragikomedie.” (De Telegraaf).
Makers: regie Elien van den Hoek, spel David van Griethuysen en Marica Bujaki, muziek Martin
Franke, concept Elien van den Hoek en Arjan Bouwmeester.
Credits: decor Hester Jolink en Douwe Hibma, lichtontwerp Desiree van Gelderen, techniek Gerrit
Schilp en Calvin van der Merwe, rekwisieten en kostuums Geertje Masselinck en Karin Dijkman,
vlieg Arjen de Leeuw, flyerbeeld Elien van den Hoek & Inez de Bruijn, grafisch ontwerp KochXBos.

Altijd Weer is tot stand gekomen met steun van FPK.
www.stipproducties.nl en www.hethoutenhuis.org
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