
PERSBERICHT	  
	  
Buitengewoon	  zomertheater	  	  
	  
Het	  openluchttheaterseizoen	  begint	  in	  mei	  met	  een	  variatie	  aan	  indrukwekkende	  
voorstellingen	  en	  concerten	  voor	  iedereen	  die	  zich	  wil	  laten	  betoveren	  door	  een	  
unieke	  theaterbelevenis	  in	  de	  buitenlucht.	  
	  
Op	  zondag	  10	  mei	  gaat	  de	  20ste	  editie	  van	  De	  Passiespelen	  in	  première,	  een	  reeks	  
van	  25	  voorstellingen.	  Het	  vijfjaarlijks	  evenement	  -‐	  ontstaan	  in	  1931	  -‐	  is	  uitgegroeid	  
tot	  een	  theatergebeurtenis	  van	  internationale	  allure	  en	  speelt	  zich	  af	  tegen	  de	  
achtergrond	  van	  het	  majestueuze	  decor	  gebouwd	  in	  Openluchttheater	  De	  Doolhof	  in	  
Tegelen.	  Een	  religieus	  toneelstuk	  dat	  ontwikkeld	  is	  tot	  een	  spectaculaire	  en	  
eigentijdse	  voorstelling	  die	  iedereen	  aanspreekt.	  
	  	  
Eric	  Vaarzon	  Morel,	  de	  flemenco	  gitaar	  virtuoos,	  is	  geen	  onbekende	  in	  het	  
openluchttheater.	  Als	  je	  hem	  hoort	  en	  ziet	  spelen,	  dan	  wil	  je	  meer.	  Intens,	  vurig,	  
adembenemend	  en	  ongekend	  goed	  en	  dan	  gemixt	  met	  de	  magische	  ambiance	  van	  
de	  grotten	  van	  Openluchttheater	  Valkenburg	  (Li).	  
	  
Een	  ander	  en	  hedendaags	  Europees	  succes	  van	  Nederlandse	  bodem	  zijn	  The	  
Common	  Linnets.	  Waar	  kan	  deze	  groep	  muzikanten	  nu	  beter	  staan	  dan	  in	  het	  
openluchttheater.	  Roots,	  americana,	  country	  en	  dat	  in	  de	  bosrijke	  omgeving	  van	  
Hertme,	  alle	  ingrediënten	  voor	  een	  onvergetelijke	  avond.	  
	  
Wees	  de	  Christoffel	  Columbus	  van	  theaterland	  en	  ontdek	  het	  tweede	  programma	  
van	  Herman	  in	  een	  bakje	  Geitenkwark	  als	  eerste.	  Beleef	  een	  avond	  vol	  humor,	  
muziek	  en	  avontuur	  die	  de	  verwachtingen	  van	  zelfs	  de	  meest	  doorgewinterde	  
ontdekkingsreiziger	  zal	  overtreffen.	  Koloniseer	  een	  stoel	  voordat	  het	  te	  laat	  is	  in	  
Openluchttheater	  UTwente	  Enschede.	  
	  
Tovenaar	  van	  Oz,	  Echte	  Olifanten	  Huilen	  Niet,	  Aladdin	  en	  Buurman	  &	  Buurman.	  Zo	  
maar	  een	  greep	  uit	  de	  vele	  familievoorstellingen	  die	  in	  mei	  te	  zien	  zijn	  in	  de	  
openluchttheaters.	  Voor	  kinderen	  vanaf	  vier,	  voor	  vaders	  &	  moeders,	  opa's	  &	  oma's,	  
ooms	  &	  tantes	  met	  soms	  spannende	  en	  soms	  hilarische	  momenten,	  maar	  altijd	  volop	  
plezier,	  interactie	  en	  gezelligheid.	  
	  
Maar...	  er	  gebeurt	  nog	  veel	  meer	  in	  de	  openluchttheaters.	  Van	  mei	  tot	  en	  met	  
september	  een	  groot	  aanbod	  van	  o.a.	  toneel,	  muziek,	  theater,	  cabaret,	  kinder-‐	  en	  
familievoorstellingen,	  opera,	  dans	  en	  zelfs	  een	  ruimtecollege	  van	  niemand	  minder	  
dan	  	  Andre	  Kuipers.	  Kijk	  op	  WWW.OPENLUCHTTHEATERS.NL	  voor	  het	  programma,	  
locaties	  en	  kaartverkoop	  van	  de	  openluchttheaters	  in	  Nederland.	  	  
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