HET LAAGLAND IN HEERLEN:
1 SEIZOEN IN 1 WEEKEND!
Als je van heldhaftig jeugdtheater en kleurrijke kleutervoorstellingen
houdt, kun je in het weekend van 20 en 21 oktober met de hele familie
lekker blijven plakken in Theater Heerlen. Alle producties die Het
Laagland dit seizoen in de theaters brengt, zijn dan in één weekend te zien. Op 20 oktober laten de
Ridders van KING A vanaf 19.30 uur in de LIMBURGzaal de zwaarden kletteren. En op zondag wordt
je helemaal verwend, met een feestelijke dubbelpremière van Het Ontstaan van Wit om 13.30 uur
en om 16.00 uur de aftrap van NU EVEN NIET! Tussendoor en achteraf zijn er hapjes en een drankje
en is er kinderopvang voor 4-6 jarigen, die onder begeleiding beeldend aan de slag kunnen.
De voorstellingen
Het Ontstaan van Wit (4+) is door regisseur Bas Zuyderland voor het eerst met succes op de planken
gebracht in 2003/2004. De Volkskrant gaf 4 sterren voor, “een rijke kleutervoorstelling die met
allerlei kanten van het kleurenspectrum speelt (…), een goochelspel, een detective en een
liefdesverhaal tegelijk (…), een lichte voorstelling, vol verwondering.” Zuyderland houdt lichte toon
en de kleur er in 2012 in met acteurs Folmer Overdiep en Kim Berkenhagen, die onderdeel uitmaken
van het vaste Laagland ensemble en dus ook in KING A te zien zijn.
NU EVEN NIET! (7+) heeft een wat steviger onderwerp maar een even zo lichtvoetige en komische
toon en vorm. Regisseur Inèz Derksen weet zich, als geen ander, feilloos te verplaatsen in de
innerlijke belevingswereld van het jongetje Hannes, die 8 jaar is en van patat houdt maar ook de last
van zijn ouders probeert te dragen. Drie acteurs, Gijs Nollen, Christian Cadenbach en Lennart
Monaster, spelen tegelijkertijd Hannes en vertellen hun verhaal. Aanstekelijk, luchtig, ontroerend.
Samen maken ze van een serieus onderwerp een droogkomische voorstelling.
KING A (8+) heeft inmiddels de eerste lovende recensies binnen. De Limburger/Limburgs Dagblad:
schrijft: “(…) Een nieuwe vijfkoppige cast slaat overrompelend toe. Vaandelzwaaiend, ritmisch
stampend en uit volle borst zingend, grijpen de ridders van de ronde tafel de toeschouwers bij de
strot (…) En met die hoop volle wens eindigt een voorstelling die vanaf het eerste moment energiek
van het podium spat en de zaal tot aan de laatste seconde in een heerlijk tintelende greep houdt.”
Ook de jeugdige bezoekers zijn enthousiast over KING A. Britt (11 jaar) geeft de voorstelling namens
het kindercultuurinitiatief Cultuurbarbaartjes een 8, van Pepijn (8 jaar) krijgt KING A zelfs een dikke 9.
Kinderopvang
Tussen de twee premières door is er kinderopvang, zodat het hele gezin samen naar het theater kan.
Alle 4-6 jarigen worden onder begeleiding bezig gehouden met beeldende activiteiten.
Boeken
Kaarten voor 1 Laaglandseizoen in 1 weekend kunnen geboekt worden in Theater Heerlen via
www.parkstadlimburgtheaters.nl Meer informatie vindt u via www.hetlaagland.nl en/of via social
media.
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