Dit najaar: ‘Zebra Zebra’ van NTjong terug in de
theaters!
Bekroond jeugdtheater over zwart-wit denken in een fullcolour wereld
04 JULI 2016, DEN HAAG

SAMENVATTING

Dit najaar is 'Zebra Zebra' van NTjong opnieuw te zien, met de originele cast! Dit theatrale
stripverhaal, geregisseerd door Noël Fischer, werd bekroond met een Zilveren Krekel, en
enthousiast ontvangen door pers en publiek.

Vanaf 16 oktober is Zebra Zebra (5+) van NTjong opnieuw te zien, met de originele cast. Dit
theatrale stripverhaal, geregisseerd door Noël Fischer, werd in 2014 bekroond met een
Zilveren Krekel, als één van de meest indrukwekkend jeugdtheatervoorstellingen van dat
seizoen. Zebra Zebra werd enthousiast ontvangen door pers en publiek. De Volkskrant: ‘een
absurdistische wereld die even grappig als verontrustend is’ (****).
Zebra Zebra is een theatraal en muzikaal stripverhaal voor de hele familie, vanaf 5 jaar. Over de
angst voor het vreemde en over zwart-wit denken in een full colour wereld. Geïnspireerd op het
beroemde toneelstuk Le Rhinocéros van Eugène Ionesco. Met het publieke en politieke debat over
discriminatie en de opvang van asielzoekers is Zebra Zebra nu misschien wel actueler dan ooit.
Als een wilde zebra zomaar opduikt in een stadje, raakt iedereen in rep en roer. Zeker omdat er
steeds meer zebra’s verschijnen. Met hun komst verandert alles en raakt iedereen op drift. Maar één
ding is duidelijk: de wereld zal nooit meer hetzelfde zijn.
spel Joris Erwich, Roos Hoogland, Anil Jagdewsing, Feike Looyen en Eva Zwart
regie Noël Fischer dramaturgie Martine Manten toneelbeeld Marianne Burgers compositie en
klankontwerp Jolle Roelofs kostuumontwerp Carly Everaert lichtontwerp Uri Rapaport
Zebra Zebra is tot stand gekomen als coproductie met BonteHond in 2013.
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