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een jubileumvoorstelling!
In ons jubileumjaar maken we ook een extra feestelijke
editie van onze jongerenproductie Starring#!
Twaalf jongeren uit Haarlem en omgeving worden
geregisseerd door Steef de Jong (Groots en Meeslepend)
en Minke Kruyver (Toneelgroep Het Volk), die zelf ook
meespelen, in een sprankelende muziektheatervoorstelling vol karton, losjes gebaseerd op de opera Ariadne
auf Naxos van Richard Strauss en Pitten van Herman
Heijermans. ‘Naxos gaat over het plezier van het maken
van een voorstelling. Met alles erop en eraan.’

‘Heb je wel eens afgevraagd
waarom het zeewater zo zout is’
uit Naxos

Over Naxos
Het is een feestelijke avond aan het hof. De hele hofhouding is in rep en roer om deze avond tot een groot
succes te maken. Maar er is onduidelijkheid over de
invulling van het programma. Moet er een tragedie
opgevoerd worden of een komedie? En dan loopt ook
het diner nog uit… Tragedie wordt komedie, of is het
andersom?

‘Laten we ons verzoenen! Er is moed
in mij vriend, de wereld is lief en niet
angstaanjagend voor de moedige.’
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Steef de Jong & Minke Kruyver
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Sarah van den Akker, Belle Broeke,
Otje Dekker, Christopher Hatton,
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Joey Weidema, Pieter Zomerdijk
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Heleen van Ham
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de Starring pagina op
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Starring#22: Naxos wordt mede mogelijk
gemaakt door:
SKOB Haarlem

uit Naxos

grafisch ontwerp Esther Noyons / fotografie Heleen Vink

Voor talentvolle, jonge regisseurs zoals Thibaud Delpeut,
´ Casper Vandeputte en Olivier Diepenhorst
Daria Bukvic,
vormden hun versies van Starring# een eerste kennismaking met Toneelschuur Producties. Haarlemse jongeren, soms met, soms zonder spelervaring, kunnen aan
den lijve ondervinden hoe een theatervoorstelling
tot stand komt.

