PERSBERICHT
SHAKESPEARE, voor liefhebbers en leken
“Het leven is een toneel en wij zijn de acteurs”
Shakespeare, de bekendste toneelschrijver aller tijden, hoort bij het
openluchttheater. Deze zomer vijf producties; komedie en tragedie.
Toneel voor jong en oud, leek of liefhebber, in een eigentijds jasje.
Shakespeare baseerde zijn toneelstukken op bekende verhalen en vond zijn inspiratie bij de
klassieke schrijvers. Hij creëerde komedies en tragedies waarbij woordspelingen,
vermommingen en persoonsverwisselingen een hoofdrol spelen.
De Getemde Feeks
Een komedie over een zakenman en zijn twee dochters. Een toneelstuk binnen een
toneelstuk met vele intriges, vermommingen, overdrijvingen en ironie. Wat is schijn en wat is
werkelijkheid?
Een productie van Shakespearetheater Diever.
Speeldata: zaterdag 1 juli t/m zaterdag 23 september, Shakespearetheater Diever.
Vanaf 19 augustus wordt voorafgaand aan de voorstellingen (m.u.v. de matinee) een inleiding
gehouden door Dr Hans Jansen, Rijksuniversiteit Groningen.
Shakespeare Verliefd
Een openluchtspektakel over William Shakespeare. Hij kampt met een writer’s block omdat hij
geen echte muze heeft. Shakespeare raakt verstrikt in een verboden liefde, die hem de
inspiratie geeft voor het schrijven van Romeo en Julia.
Een productie van Stichting De Vierschaar.
Speeldata: vrijdag 7 juli t/m zondag 16 juli, Het Markiezenhof, Bergen op Zoom.
#Romeo@Julia
Een bijzondere versie van Shakespeares beroemde romantische tragedie. Het verhaal speelt
zich af in de digitale wereld anno nu en dat geeft het een unieke rauwheid waarin tweestrijd
en verbinding als centrale boodschappen worden ‘uitgespuugd’ door spelers, muzikanten en
decorstukken. Een interactieve voorstelling die jong en oud zal beroeren.
Een productie van Theatergroep De Kersouwe.
Speeldata: zondag 20 augustus t/m 10 september, Natuurtheater De Kersouwe, HeeswijkDinther.
Julius Ceasar
Een tragedie die zich afspeelt tijdens het Romeinse Rijk, waar het politieke spel centraal
staat. Jaloezie versus geslepenheid, idealen versus democratische waarden.
Een productie van Orkater in samenwerking met het Amsterdamse Bostheater en
Stadsschouwburg Amsterdam. Muziek door het Blazersensemble K.O.Brass (bekend van
Kyteman Orchestra).
Speeldata: dinsdag 25 juli t/m zaterdag 9 september, Amsterdamse Bostheater.
Arrangement ‘Aan Tafel met Schakespeare’ (diner, inleiding en voorstelling) op 17, 18, 24 en
25 augustus en 7 en 8 september.
Comedy of Errors
Een van de eerste door Shakespeare geschreven komedies. Het is een absolute
publiekslieveling met hilarische situaties. De voorstelling wordt in het Engels gespeeld door
het Britse openluchttheatergezelschap Illyria.
Mede mogelijk gemaakt door STET The English Theatre, speelt Illyria op woensdag 30
augustus in Natuurtheater De Kersouwe, Heeswijk-Dinther.
“Al wat goed is, beveelt zichzelf aan”
Voor meer informatie over de openluchttheaters in Nederland (locaties en programma’s en
kaartverkoop): www.openluchttheaters.nl
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