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Volledig nieuwos! Pieter Kramer maakt remake van oude familievoorstelling
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SAMENVATTING

In navolging van de familievoorstellingen 'De Gelaarsde Poes', 'De Zere Neus van Bergerac' en

'Lang en Gelukkig' komt het Ro Theater ook deze winter weer met een hilarische musical voor jong

en oud. Dit keer heeft het team van regisseur Pieter Kramer en schrijver Don Duyns gekozen voor

'Snorro', een parodie op het bekende verhaal van de gemaskerde held Zorro. 'Snorro' was eerder in

2009 te zien met acteurs als Loes Luca, Gijs Naber en Marcel Musters en was een groot succes.

Reden voor de makers om de voorstelling opnieuw op te voeren en in een compleet nieuw jasje te

steken.

Het verhaal van Snorro

De mysterieuze, fijnbehaarde Snorro en zijn trouwe, babbelzieke paard Wervelwind bestrijden
onrecht en corruptie tijdens het schrikbewind van de hypocriete El Commandante. Maar er is ook
liefde in het spel: Snorro heeft een oogje op de bloedmooie Conchita. En dat terwijl hij als Don José
van zijn vader met een ander meisje moet trouwen. Zal zijn geheim ontdekt worden? Is hij in staat
het tij te keren? En bovenal: is er nog wel genoeg kip voor iedereen? Een vrolijk en visueel
theaterspektakel met veel liedjes, spannende degengevechten, dartelende balletklasjes en
aanstekelijke Mexicaanse muziek.

Remake van de ‘oude’ Snorro

In 2009 maakte Pieter Kramer met Don Duyns en Alex Klaasen hun tweede familievoorstelling bij het
Ro Theater. Net als hun eerste hilarische musical, Lang en Gelukkig (2007), was ook Snorro
geïnspireerd op de Britse Christmas Pantomime stijl: een voorstelling voor jong en oud, met liedjes
op wijze van bekende hits, veel verkleedpartijen, dubbelrollen en grappen, maar met een serieuze
boodschap. Het format sloeg aan bij het Nederlandse publiek en daarna volgden Moord in de
Kerststal (2010), Woef Side Story (2012), Lang en Gelukkig (reprise, 2013), De Zere Neus van
Bergerac (2014) en De Gelaarsde Poes (2015). Voorstellingen die bekroond werden met
theaterprijzen en Musical Awards en een steeds groter en breder publiek bereikten.

Na de flinke subsidieverlaging die het Ro Theater in 2013 te verduren kreeg, was het niet meer
haalbaar om ieder jaar een nieuwe familievoorstelling te produceren. Er werd terug gegrepen op
eerdere successen: in 2013 op Lang en Gelukkig en dit seizoen op Snorro.



Het succesvolle team van Pieter Kramer heeft echter niet stil gezeten en heeft in de afgelopen zeven
jaar veel geleerd. De ‘pantomime’ stijl is verder doorontwikkeld, het team is ervarener geworden en
de voorstellingen hebben een zeer hoogstaand niveau bereikt. De ‘oude’ Snorro voldoet inmiddels
niet meer aan de hoge eisen die Kramer nu aan zijn producties en mensen stelt. Snorro moest
daarom op de schop. De hele productie is tegen het licht gehouden en is waar nodig geactualiseerd,
verbeterd en vernieuwd. Schrijver Don Duyns paste het script grondig aan, Alex Klaasen verving de
helft van de liedjes door nieuwe (bekende) nummers en voorzag ze van nieuwe liedteksten. Sjoerd
Kortekaas, de zoon van Niek Kortekaas, ging terug naar de tekentafel en ontwierp een nieuw decor
en ontwerper Sabine Snijders ging aan de slag met de kostuums. Met de komst van de grotendeels
nieuwe cast is de remake compleet. Wat niet veranderd is, zijn de muzikanten van Mariachi Tierra
Caliente. Zij zorgen ook nu weer voor de vrolijke Mexicaanse muziek.

Speelijst 2016 - 2017

15 dec 2016 Roosendaal Schouwburg De Kring (try-out)

19 en 22 dec 2016 Rotterdam Rotterdamse Schouwburg (try-outs)
23 december 2016 Rotterdam Rotterdamse Schouwburg (première)
26 dec t/m 8 jan 2017 Rotterdam Rotterdamse Schouwburg

11 januari 2017 Winschoten Theater De Klinker
12 januari 2017 Sneek Theater Sneek 
13 januari 2017 Den Helder Schouwburg De Kampanje 
14 en 15 jan 2017 Alkmaar Theater De Vest 
25 januari 2017 Breda Chassé Theater 
26 januari 2017 Emmen Atlas Theater 
27 januari 2017 Tiel Schouwburg Agnietenhof 
28 en 29 jan 2017 Tilburg Theaters Tilburg 
1 februari 2017 Lelystad Agora Theater 
2 februari 2017 Drachten Schouwburg De Lawei 
3 februari 2017 Zaandam Zaantheater 
4 en 5 feb 2017 Amstelveen Schouwburg Amstelveen 
8 februari 2017 Schiedam Theater aan de Schie 
9 februari 2017 Maastricht Theater aan het Vrijthof 
10 februari 2017 Heerlen Parkstad Limburg Theaters 
11 en 12 feb 2017 Eindhoven Parktheater Eindhoven 
15 februari 2017 Apeldoorn Theater Orpheus 
16 februari 2017 Assen De Nieuwe Kolk 
17 februari 2017 Gouda De Goudse Schouwburg 
18 en 19 feb 2017 Groningen Stadsschouwburg Groningen



22 februari 2017 Leeuwarden Stadsschouwburg De Harmonie 
23 t/m 26 feb 2017 Amsterdam Stadsschouwburg Amsterdam 
1 maart 2017 Amersfoort De Flint 
2 en 3 mrt 2017 Amsterdam De Meervaart 
4 en 5 mrt 2017 Den Haag Koninklijke Schouwburg 
8 maart 2017 Veenendaal Theater De Lampegiet 
9 maart 2017 Wageningen Junushoff 
10 t/m 12 mrt Utrecht Stadsschouwburg Utrecht 
15 maart 2017 Hoorn Schouwburg Het Park 
16 maart 2017 Dordrecht Schouwburg Kunstmin 
17 maart 2017 Doetinchem Schouwburg Amphion 
18 maart 2017 Nijmegen Stadsschouwburg Nijmegen 
19 maart 2017 Arnhem Stadstheater Arnhem 
22 t/m 26 mrt 2017 Rotterdam Rotterdamse Schouwburg 
29 maart 2017 Cuijk Schouwburg Cuijk 
30 maart 2017 IJmuiden Stadsschouwburg Velsen 
31 maart 2017 Hengelo Rabotheater 
1 april 2017 Deventer Deventer Schouwburg 
2 april 2017 Zwolle Odeon de Spiegeltheaters 
5 april 2017 Nieuwegein De Kom 
6 april 2017 Den Bosch Theater aan de Parade 
7 april 2017 Haarlem Stadsschouwburg Haarlem 
8 april 2017 Zoetermeer Stadstheater 
9 april 2017 Alphen a/d Rijn Castellum

Website Snorro | Ro Theater
https://rotheater.nl/snorro

RELEVANTE LINKS

CITATEN

"Wat een superknappe en GRUWELIJK GRAPPIGE voorstelling weer van het Ro Theater. Wij
zijn definitief fan!"
— Anne Marie



https://rotheater.nl/snorro
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Frotheater.pr.co%2F139874-snorro-is-terug-duplicate
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https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Frotheater.pr.co%2F139874-snorro-is-terug-duplicate&text=Haal+de+paarden+van+stal+en+de+degens+maar+weer+van+zolder%2C+want+Snorro+is+terug%21+Van+de+makers+van+voorstellingen+%27De+Gelaarsde+Poes%27+en+%27Lang+en+Gelukkig%27.+Met+de+sterrencast%3A+Dick+van+den+Toorn%2C+Meral+Polat%2C+Sylvia+Poorta%2C+Han+Oldigs%2C+Tibor+Luk%C3%A0cs%2C+Bas+Hoeflaak+en+Erwin+D%C3%B6rr%21&via=rotheater&related=prdotco


"De hele zaal rood van het lachen"
— Scot

"Geniaal en het beste medicijn om gezond te blijven! Wat heb ik gelachen, genieten!"
— Gerda

"Wederom een geniale voorstelling boordevol woordgrappen en knipogen!"
— Ingrid & Sterre
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OVER RO THEATER

Het Ro Theater is het stadsgezelschap van Rotterdam, huisgezelschap van de Rotterdamse Schouwburg en
bespeler van nationale en internationale podia. Onder artistieke leiding van Alize Zandwijk maakt het actueel,
geëngageerd, rauw en baanbrekend theater. Het Ro Theater is een diverse groep makers die één ding delen,
namelijk hun wens om geëngageerd theater te maken vanuit een noodzaak verhalen te vertellen als tegenhanger
voor de waan van de dag. Het Ro Theater kiest op alle vlakken voor de randen van het theater, voor nieuwe
perspectieven, actuele vragen en nieuw geschreven repertoire van hedendaagse Nederlandse en internationale
toneelschrijvers. Het aanbod is eigenzinnig en divers: van het intens gespeelde repertoire van Zandwijk tot de
vrolijke, fantasierijke familievoorstellingen van Pieter Kramer, tot de journalistieke en documentaire-achtige
voorstellingen van Marjolijn van Heemstra.

* * * * *

Ro Theater is onderdeel van coalitie Theater Rotterdam en wordt structureel gesubsidieerd door Gemeente
Rotterdam en Ministerie van OCW.
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