TEKST & INFO ADIOS
Naam gezelschappen
Het Houten Huis & Speeltheater Holland
Over het gezelschap
Muziektheatergezelschap Het Houten Huis staat symbool voor het leven; waar soms ook iets piept
en kraakt of een onverwachte gast langskomt. Overdag spelen ze voor schoolklassen, van kleuter tot
puber. Maar als ‘s avonds volwassen mensen met hetzelfde ongeloof de zaal uitkomen, blijkt dat
ontroering en fantasie geen leeftijdsgrens kennen.
Titel voorstelling
Adios
Een troostrijke ode aan de liefde
Tekst
Een oude vrouw zit mijmerend bij de kachel. Buiten kraakt de appelboom in de wind. Terwijl ze
thee inschenkt, dwalen haar gedachten af…
Het hondje blaft als er uit de theepot een piepklein mannetje kruipt, het is haar geliefde van
vroeger. Over het behang vliegen vogels voorbij, een pyjama vraagt haar ten dans. Langzaam
brengt de kamer een vervlogen wereld tot leven.
Adios is geproduceerd door Speeltheater Holland en Het Houten Huis in 2010.
In de pers
Adios won in 2011 de Gouden Krekel voor meest indrukwekkende productie.
“Alles klopt aan de voorstelling. Wonderschoon is de muziek, ontroerend het breekbare spel,
trefzeker en verfijnd de regie vol ingenieuze, humorvolle vondsten. Een voorstelling die het publiek
tot tranen toe roert.” - VSCD jury
“Troostrijke, poëtische voorstelling.” - De Volkskrant
“Alles valt op zijn plek in poëtisch Adios... Zorgvuldig gecomponeerde ode aan de liefde in beeld en
geluid.” - Noord Hollands Dagblad
Leeftijdscategorie
7+
Naam makers publiciteitsbeeld
Freja Roelofs & Elien van den Hoek (Graag communiceren bij alle plaatsingen)
Credits
Regie Elien van den Hoek Muziek & spel Martin Franke, Raimund Gross Spel Inez de Bruin,
Michel Visser Maskers & kostuums Daan Bakker, Geertje Masselink Decorontwerp Onny Huisink,
Elien van den Hoek Techniek Tjarko van Heese, Gerrit Schilp, Roy Vermeer Scènefotografie Saris

& den Engelsman Coaching Onny Huisink – Speeltheater Holland Met dank aan alle (oud)
medewerkers van Speeltheater Holland
Links
Facebook: https://www.facebook.com/hethoutenhuis/
Twitter: https://twitter.com/HetHoutenHuis
Instagram: https://https://www.instagram.com/het_houten_huis/
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=bC3OOtLKEF4
Contactpersoon marketing:
Barbara Ennik, barbara@hethoutenhuis.org, 050 7370250

