
PERSBERICHT	  
	  
NAZOMEREN	  IN	  DE	  OPENLUCHTTHEATERS	  
	  
In	  september	  nog	  lekker	  nagenieten	  van	  de	  zomer	  met	  vele	  mooie,	  
gezellige	  en	  bijzondere	  voorstellingen	  in	  een	  mooie,	  gezellige	  en	  
bijzondere	  ambiance,	  die	  van	  het	  openluchttheater.	  
	  
Toneel	  	  
De	  Laatste	  Zomer	  in	  het	  Amsterdamse	  Bos:	  een	  muzikaal,	  theatraal	  spektakel,	  vol	  vermomming	  en	  
ontmaskering	  in	  een	  vrije	  bewerking	  van	  verschillende	  stukken	  van	  Carlo	  Goldoni.	  Exodus	  aan	  de	  
Schelde	  in	  Bergen	  op	  Zoom:	  een	  verhaal	  over	  het	  kleine	  leed	  in	  de	  Groote	  Oorlog	  (de	  Eerste	  
Wereldoorlog).	  Grenslicht	  in	  Uden:	  een	  theaterstuk	  over	  de	  eigen	  historie,	  geïnspireerd	  door	  
Belgenkamp	  Vluchtoord	  te	  Uden	  ten	  tijde	  van	  de	  Eerste	  Wereldoorlog.	  Over	  wanhoop,	  verdriet	  en	  
pijn;	  over	  leven	  en	  overleven;	  over	  hoop,	  verlichting	  en	  uiteindelijk	  bevrijding.	  Cyrano	  de	  Bergérac	  in	  
Heeswijk	  Dinther,	  een	  toneelklassieker	  vol	  avontuur,	  hartstocht,	  intrige,	  muziek,	  dans,	  humor,	  
wapengekletter	  en	  drama.	  
	  
450	  jaar	  Shakespeare	  
Omdat	  het	  dit	  jaar	  precies	  450	  jaar	  geleden	  is	  dat	  William	  Shakespeare	  werd	  geboren,	  brengt	  Intorno	  	  
een	  operavoorstelling,	  een	  liefdesverhaal,	  gebaseerd	  op	  de	  sonnetten	  van	  de	  beroemde	  schrijver,	  op	  
het	  unieke	  podium	  van	  The	  Fighter	  die	  ligt	  afgemeerd	  aan	  de	  kade	  van	  Rotterdam.	  
Het	  befaamde	  ShakespeareTheater	  in	  Diever	  speelt	  Lang	  Leve	  de	  Liefde:	  een	  komedie	  met	  een	  
koning,	  een	  Franse	  prinses,	  drie	  beeldschone	  hofdames,	  een	  onweerstaanbare	  boerendochter,	  een	  
gewiekste	  nar	  en	  een	  hitsige	  Spanjool.	  
	  
OpenluchtFilms	  
De	  thriller	  Borgman	  in	  Nijverdal,	  de	  documentaire	  De	  Nieuwe	  Wildernis	  in	  Eibergen	  over	  grote	  natuur	  
in	  een	  klein	  land,	  de	  Oostvaardersplassen.	  Ook	  in	  openluchttheater	  Cabrio	  te	  Soest	  en	  Amfitheater	  
Lommerrijk	  te	  Luttenberg	  worden	  films	  vertoond	  (nadere	  informatie	  volgt	  op	  
OPENLUCHTTHEATERS.NL)	  
	  
Zomertafelen	  –	  4e	  editie	  
Tafelen	  en	  muziek	  in	  de	  openlucht.	  Samen	  genieten	  aan	  lange	  sfeervolle	  en	  prachtig	  gedekte	  tafels	  
rondom	  het	  podium	  van	  lekkere	  gerechten,	  een	  goed	  glas	  wijn	  en	  de	  jazzy	  klanken	  van	  	  pianist	  
Michael	  Borstlap	  &	  Band.	  	  Dat	  kan	  allemaal	  tijdens	  het	  ZomerTafelConcert	  in	  openluchttheater	  
Lochem.	  Een	  team	  amateurkoks	  bereid	  met	  passie	  een	  heerlijke	  maaltijd.	  Het	  aantal	  plaatsen	  is	  
beperkt!	  (voor	  meer	  informatie:	  Mo	  Middag,	  E	  momiddag@openluchttheaterlochem.nl)	  
	  
Gewaagd	  muziektheater	  
Sunday	  White@night	  in	  openluchttheater	  Cabrio	  te	  Soest.	  Theater	  versus	  luisterliedjes	  en	  swingende	  
soul	  met	  artiesten	  als	  Mai	  Tai,	  Ronnie	  Tober,	  Imca	  Marina	  en	  Karin	  Bloemen.	  
	  
Muziek	  
Uiteraard	  nog	  veel	  muziek	  met	  o.a.	  Bløf	  en	  Earth	  Wind	  &	  Fire	  in	  Hertme,	  Ierse	  Folk	  in	  Losser,	  nog	  twee	  
concerten	  van	  De	  Dijk	  in	  Bloemendaal	  en	  Heeswijk-‐Dinther	  en	  The	  Woodstock	  Tribute	  in	  Gendringen	  
voor	  het	  ultieme	  Woodstock	  gevoel.	  Niet	  te	  vergeten	  het	  Wenters	  Open	  Air3	  Unplugged	  in	  
Winterswijk,	  met	  bekende	  en	  onbekende	  bands	  uit	  de	  regio	  voor	  een	  spetterend	  muziekfestijn.	  
	  
Jeugd	  en	  Familie	  
Ook	  deze	  maand	  nog	  heerlijke	  jeugd-‐	  en	  familievoorstellingen	  van	  o.a.	  Hilaria	  met	  Vliegende	  Honden	  
bijten	  Niet	  in	  Gendringen,	  Pinokkio	  in	  Berghem,	  Robin	  Hood	  in	  Mariahout	  en	  Frankenstein	  NU	  in	  
Someren	  
	  
Voor	  meer	  informatie	  over	  de	  openluchttheaters	  in	  Nederland	  (locaties	  en	  programma’s	  en	  
kaartverkoop):	  WWW.OPENLUCHTTHEATERS.NL	  	  
	  


