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SAMENVATTING

Theu Boermans maakte in seizoen 2011-2012 zijn versie van Shakespeare's klassieker

'Midzomernachtdroom' bij het Nationale Toneel. Een sprankelende en ontroerende voorstelling, die

lovend werd ontvangen. De voorstelling is inmiddels door meer dan 45.000 mensen bezocht, en was

vorig jaar telkens uitverkocht. Ter gelegenheid van het Shakespearejaar 2016 komt deze 'must see'

nog één keer terug. Van 18 augustus tot en met 1 september speelt de voorstelling tien avonden

exclusief in de Koninklijke Schouwburg. De kaartverkoop is gestart op vrijdag 8 april.

Over de voorstelling
Midzomernachtdroom is een komedie over de strijd tussen man en vrouw, in tijden waarin zelfs
geliefden met minimale inspanningen een maximaal rendement willen behalen. Theseus en Hippolyta
zijn gearriveerde carrièremakers uit de hogere kringen. In hun drukke bestaan hadden zij geen tijd
voor de liefde, maar nu willen ze op de valreep toch trouwen. Hun zucht naar onafhankelijkheid laat
zich echter slecht combineren met de voor liefde noodzakelijke investeringen in de ander. Dit
bekende stuk van Shakespeare was de eerste regie van Theu Boermans bij het Nationale Toneel. De
groots opgezette productie kreeg lovende kritieken. De Volkskrant schreef hierover dat ‘het zinderde
in de schouwburg’ en de Telegraaf noemde de decorwissel ‘magisch en adembenemend’.

Zomeravonddiner
Om de terugkeer van de succesvoorstelling te vieren, kunnen bezoekers voorafgaand aan de
voorstellingen dineren op het terras van de Koninklijke Schouwburg, dat speciaal voor de
gelegenheid wordt ingericht.

van William Shakespeare
regie Theu Boermans
met Jappe Claes, Ali Çifteci, Sallie Harmsen, Hannah Hoekstra, Antoinette Jelgersma, Jelle de Jong,
Yannick Jozefzoon, Christine Laheij, Vincent Linthorst, Margriet van der Meijden, Anniek Pheifer,
Mark Rietman, Joris Smit, Martje Verhagen, Ineke van Wijngaarden.Christine Laheij e.a.

te zien donderdag 18 augustus t/m donderdag 1 september, Koninklijke Schouwburg Den Haag.
kaarten www.ks.nl of 0900-3456789 (10 cpm)

http://www.ks.nl/
http://www.nationaletoneel.nl/midzomernachtdroom


Midzomernachtdroom
http://www.nationaletoneel.nl/midzomernachtdroom

Kaartverkoop
https://www.ks.nl/zoeken/?zoekwaarde=midzomernachtdroom#modal=/agenda/1001/Het_Nationale_Toneel/Midzomernachtdroom/
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