
Indrukwekkende 'Olie' met Tamar van den Dop
opnieuw op tournee
Over afhankelijkheid, aanhoudende dreiging en scheve machtsverhoudingen
30 AUGUSTUS 2016, DEN HAAG

SAMENVATTING

In de regie van Theu Boermans ging 'Olie' in 2011 in première. Vanaf september t/m november 2016

speelt deze succesvoorstelling opnieuw in de Nederlandse theaters.

Op zoek naar olie komen Herbert Kahmer, zijn vrouw Eva en een zakenpartner terecht in een
door oorlog geteisterd derdewereldland. Al snel trekt Eva zich, bang voor aanslagen van
opstandige nomaden, terug in de kelder van hun huis in een diplomatenwijk. Tamar van den
Dop speelt de hoofdrol als de verscheurde Eva, een vertolking die NRC Handelsblad prees als
“groots en indringend”.

Een voorstelling over afhankelijkheid, aanhoudende dreiging en scheve machtsverhoudingen: tussen
man en vrouw, maar ook tussen het Westen en de derde wereld. Olie toont op subtiele wijze de
parallel tussen de zoektocht naar olie in een leeggezogen land en onze zoektocht naar de zin van het
bestaan.

Schrijver Lukas Bärfuss legt de hebzucht, schuld en neurosen van de Europeaan bloot.
Decorontwerper Bernhard Hammer maakt dit voelbaar met zijn indrukwekkende en beklemmende
toneelbeeld dat langzaam aanzwelt, totdat er echt geen uitweg meer is.

Speelperiode 21 september t/m 16 november 2016

met Bram Coopmans, Tamar van den Dop, Antoinette Jelgersma, Mira van der Lubbe en Joris
Smit
tekst Lukas Bärfuss
vertaling Tom Kleijn
regie Theu Boermans
dramaturgie Rezy Schumacher
toneelbeeld Bernhard Hammer
lichtontwerp Gerhard Fischer
kostuums Catherine Cuykens
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"Stoeremannentheater. "
— de Volkskrant

"Meesterlijke vormgeving."
— het Parool

"Groots en indringend."
— NRC Handelsblad

"Hoe slim jij je laat afleiden door kleinigheden, alleen maar om niet te hoeven zien."
— uit Olie

AFBEELDINGEN



http://hetnationaletoneel.pr.co/images/222612
http://hetnationaletoneel.pr.co/images/222613
http://hetnationaletoneel.pr.co/images/222614
http://www.nationaletoneel.nl/
http://www.nationaletoneel.nl/olie
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fhetnationaletoneel.pr.co%2F134746-indrukwekkende-olie-met-tamar-van-den-dop-opnieuw-op-tournee
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fhetnationaletoneel.pr.co%2F134746-indrukwekkende-olie-met-tamar-van-den-dop-opnieuw-op-tournee&title=Indrukwekkende+%27Olie%27+met+Tamar+van+den+Dop+opnieuw+op+tournee&summary=Het+Nationale+Toneel+en+coproducent+het+Compagnietheater+hernemen+succesvolle+%27Olie%27%2C+met+o.a.+Tamar+van+den+Dop+en+Joris+Smit.&source=Het%20Nationale%20Toneel
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fhetnationaletoneel.pr.co%2F134746-indrukwekkende-olie-met-tamar-van-den-dop-opnieuw-op-tournee&text=Het+Nationale+Toneel+en+coproducent+het+Compagnietheater+hernemen+succesvolle+%27Olie%27%2C+met+o.a.+Tamar+van+den+Dop+en+Joris+Smit.&via=nationaletoneel&related=prdotco


http://hetnationaletoneel.pr.co/images/222610
http://hetnationaletoneel.pr.co/images/222611
http://hetnationaletoneel.pr.co/images/222612
http://hetnationaletoneel.pr.co/images/222614


Yara van der Putte
yara.vanderputte@nationaletoneel.nl 

06-41041198 / 070-3181498

CONTACTPERSONEN

Het Nationale Toneelnewsroom

http://hetnationaletoneel.pr.co/
http://hetnationaletoneel.pr.co/
http://hetnationaletoneel.pr.co/images/222610
mailto:yara.vanderputte@nationaletoneel.nl

