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Shakespeare,	  buitengewoon	  openluchttheater	  
	  
Deze	  zomer	  brengen	  drie	  gerenommeerde	  toneelgroepen	  Shakespeare	  naar	  de	  
openluchttheaters:	  het	  Noord	  Nederlands	  Toneel	  (Much	  Ado	  About	  Nothing),	  
Toneelgroep	  Maastricht	  (Othello)	  en	  natuurlijk	  Shakespearetheater	  Diever	  (Romeo	  
&	  Julia).	  	  
	  
De	  boeken	  van	  Shakespeare	  zijn	  pittige	  kost	  maar	  de	  tot	  hedendaagse	  bewerkte	  toneelstukken	  tonen	  
allerlei	  herkenbare	  en	  menselijke	  emoties	  waardoor	  ze	  toegankelijk	  worden	  en	  betrokkenheid	  
creëren.	  Voeg	  daar	  de	  ambiance	  van	  het	  openluchttheater	  aan	  toe	  en	  het	  resulteert	  in	  een	  
buitengewone	  belevenis.	  Een	  must	  voor	  de	  Shakepeare-‐liefhebber,	  maar	  ook	  voor	  ieder	  ander	  een	  
unieke	  ervaring	  en	  bijzonder	  om	  deel	  van	  uit	  te	  maken.	  
	  
Othello	  	  
Toneelgroep	  Maastricht	  brengt	  een	  hartstochtelijke	  en	  muzikale	  uitvoering	  van	  Shakespeares	  
meesterwerk	  Othello	  (1604),	  in	  een	  nieuwe	  vertaling	  van	  Jibbe	  Willems.	  In	  de	  regie	  van	  Servé	  
Hermans	  wordt	  Shakespeares	  klassieker	  verrijkt	  met	  muziek	  uit	  ondere	  andere	  de	  gelijknamige	  opera	  
van	  Verdi.	  Zo	  ontstaat	  een	  nieuwe	  muziektheater-‐versie	  van	  dit	  epos	  over	  liefde,	  jaloezie	  en	  de	  angst	  
voor	  de	  buitenstaander.	  
Muziek,	  onder	  leiding	  van	  de	  Duitser	  Bendix	  Dethleffsen	  (muzikaal	  leider	  van	  de	  vermaarde	  
Zwitserse	  opera-‐regisseur	  Christoph	  Marthaler).	  Verder	  met	  Michaël	  Pas	  als	  Jago,	  de	  jonge,	  
Limburgse	  	  actrice	  Julia	  Akkermans	  als	  Desdemona,	  en	  het	  ensemble	  van	  Toneelgroep	  Maasticht.	  
De	  muzikale	  bewerking	  van	  deze	  klassieker	  is	  vanaf	  eind	  juni	  tot	  medio	  juli	  te	  zien	  in	  
Openluchttheater	  Valkenburg	  en	  eenmalig	  op	  12	  september	  in	  Openluchttheater	  Caprera	  
Bloemendaal.	  
	  
Much	  Ado	  About	  Nothing	  	  
Much	  Ado	  About	  Nothing	  is	  een	  van	  Shakespeares	  meest	  rijke	  komedies.	  Voor	  regisseur	  Ingejan	  
Ligthart	  Schenk	  een	  swingend,	  tegelijkertijd	  schrijnend	  blijspel	  vol	  tegenstellingen:	  gloedvolle	  
romantiek	  versus	  barbaars,	  psychisch	  geweld.	  Hij	  brengt	  Shakespeares	  klassieker	  naar	  de	  rand	  van	  
onze	  samenleving,	  een	  afgelegen	  parkeerterrein,	  als	  een	  confronterende	  allegorie	  van	  ons	  dagelijkse	  
leven	  waarin	  omgangsvormen	  zijn	  verhard.	  De	  wereld	  als	  komisch	  slagveld,	  waarin	  iedereen	  strijdt	  
om	  zich	  nóg	  beter,	  nóg	  groter,	  nóg	  hárder,	  nóg	  enthousiaster	  en	  cooler	  voor	  te	  doen.	  Tegelijkertijd	  is	  
Much	  Ado	  About	  Nothing,	  onder	  de	  sterrenhemel	  van	  het	  Amsterdamse	  Bos,	  het	  verhaal	  van	  de	  
hunkerende,	  onverwoestbare	  hoop	  naar	  een	  happy-‐end	  met	  een	  veilig	  en	  liefdevol	  samenzijn	  	  
De	  topcast	  in	  Much	  Ado	  About	  Nothing,	  met	  o.a.	  Dragan	  Bakema	  en	  Maartje	  van	  de	  Wetering,	  wordt	  
muzikaal	  begeleid	  door	  de	  Eef	  van	  Breen	  Group.	  
De	  voorstelling	  is	  vanaf	  	  21	  juli	  tot	  begin	  september	  te	  zien	  in	  het	  Amsterdamse	  Bos,	  waar	  het	  
traditiegetrouw	  genieten	  is	  van	  theater	  in	  een	  natuurlijke,	  volgroene	  omgeving	  die	  zijn	  gelijke	  niet	  
kent.	  	  
	  
Romeo	  &	  Julia	  	  
De	  bitterzoete	  tragedie	  over	  een	  jongen	  en	  een	  meisje	  uit	  twee	  elkaar	  vijandige	  families.	  Een	  stuk	  vol	  
van	  haat	  en	  hartstocht,	  verlangen	  en	  wraak.	  Het	  verhaal	  over	  een	  liefde	  die	  alleen	  goed	  kan	  aflopen	  
wanneer	  het	  te	  laat	  is.	  
Het	  Drentse	  Diever	  is	  sinds	  1946	  elke	  zomer	  weer	  in	  de	  ban	  van	  de	  Engelse	  toneelschrijver	  en	  voert	  
een	  groep	  talentvolle	  amateurs	  een	  toneelstuk	  van	  de	  bard	  op	  in	  hun	  openluchttheater	  in	  het	  bos.	  
Romeo	  en	  Julia	  wordt	  in	  2015	  voor	  de	  4e	  keer	  in	  het	  Shakespearetheater	  in	  Diever	  opgevoerd.	  De	  
laatste	  keer	  was	  30	  jaar	  geleden	  in	  1985,	  daarvoor	  in	  1972	  en	  1958.	  
Voorafgaand	  aan	  de	  avondvoorstellingen	  geeft	  dr.	  Hans	  Jansen	  van	  de	  Rijksuniversiteit	  Groningen	  een	  
inleiding	  op	  het	  stuk.	  Na	  de	  voorstelling	  kunt	  u	  samen	  met	  de	  spelers	  en	  medewerkers	  nagenieten	  en	  
napraten	  tijdens	  de	  afterparty.	  
Romeo	  &	  Julia	  is	  vanaf	  7	  augustus	  tot	  medio	  september	  te	  zien	  in	  Shakespearetheater	  Diever.	  
	  



Voor	  meer	  informatie	  over	  de	  openluchttheaters	  in	  Nederland	  (locaties	  en	  programma’s	  en	  
kaartverkoop):	  WWW.OPENLUCHTTHEATERS.NL	  	  
	  
***	  EINDE	  KOPIJ	  ***	  
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-‐	  persfoto	  ‘Much	  ado	  about	  nothing’:	  http://dashboard.nnt.nl/data/Campagnefoto-‐Much-‐
Ado_staandlowres.jpg	  
-‐	  persfoto	  ‘Othello’	  –	  Toneelgroep	  Maastricht	  –	  fotograaf	  Stephan	  Vanfleteren	  –	  contact	  Michiel	  van	  
Zuijlen	  T	  043-‐350	  3046	  (http://www.toneelgroepmaastricht.nl/pers-‐extra)	  
http://www.toneelgroepmaastricht.nl/uploads/images/voorpubliciteitsfotos/Othello_Stephan_Vanfle
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