
Indrukwekkende 'Olie' met Tamar van den Dop
opnieuw op tournee
Over afhankelijkheid, aanhoudende dreiging en scheve machtsverhoudingen
20 SEPTEMBER 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, met een deels nieuwe cast, 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.

CAST

Tamar van den Dop is geboren in 1970 in Amsterdam ze studeerde in 1993 af aan de
Toneelacademie Maastricht. In 2015 was zij te zien in Sneeuwwitje (Noord Nederlands Toneel). Voor
haar rollen in de films De Provincie en De Omweg werd Tamar van den Dop genomineerd voor een
Gouden Kalf. Voor haar rol in Speeldrift van Toneelschuur Producties en Het Nationale Toneel werd
zij in 2013 genomineerd voor de Colombina.

Joris Smit is geboren in 1981 in Utrecht, hij studeerde in 2005 af aan de Toneelacademie
Maastricht. Hij speelde onder andere in de populaire serie De Fractie. Dit jaar is Joris Smit
genomineerd voor de Televizier Ring (beste TV acteur) voor zijn rol in De Fractie. Joris Smit is
genomineerd voor de Louis d’Or 2016 (prijs voor de meest indrukwekkende mannelijke dragende rol)
voor zijn rol in De Revisor.

http://www.nationaletoneel.nl/de-revisor
http://www.vpro.nl/programmas/De-Fractie.html
https://nl.wikipedia.org/wiki/Colombina_(prijs)
http://www.nationaletoneel.nl/


Antoinette Jelgersma is in 1955 geboren in Oosterbeek bij Arnhem, maar groeide op in Delft. Ze
studeerde in 1984 af aan de Toneelschool Arnhem. Voor haar rollen in Genesis won Antoinette
Jelgersma de Colombina 2015. Dit is de prijs voor de meest indrukwekkende vrouwelijke bijdragende
rol. Antoinette Jelgersma speelde Juliana in de televisieserie Beatrix, Oranje onder vuur (2012).

Bram Coopmans is geboren in 1975 in Angeren, hij studeerde in 1999 af aan de Toneelacademie
Maastricht. Hij speelde in mightysociety en had afgelopen seizoen een glansrol in succesvolle
voorstelling Borgen (Noord Nederlands Toneel). Voor zijn rol in mightysociety 4 werd hij genomineerd
voor een Arlecchino voor beste bijdragende rol en voor zijn rol in mightysociety2 werd hij
genomineerd voor een Louis d’Or voor de beste mannelijke dragende rol.

Mira van der lubbe is geboren in 1987 in Amsterdam, ze studeerde in 2011 af aan de Amsterdamse
Toneelschool en Kleinkunstacademie. Ze was onder andere te zien in: Bon Bini Nederland, Toen was
geluk heel gewoon, Lucia de B en Flikken Maastricht.

Speelperiode

21-09-16 t/m 24-09-16 | Compagnietheater | Amsterdam

27-09-16 | Theater Heerlen |Heerlen

28-09-16 | Rotterdamse Schouwburg |Rotterdam

05-10-16 | Stadsschouwburg Haarlem |Haarlem

06-10-16 | Theater aan de Parade |Den Bosch

07-10-16 | Theater De Veste |Delft

08-10-16 | Rabotheater Hengelo |Hengelo

11-10-16 t/m 13-10-16 |Theater aan het Spui |Den Haag

14-10-16 | Stadsschouwburg Middelburg |Middelburg

19-10-16 | Zwolse theaters |Zwolle

21-10-16 | Schouwburg Ogterop |Meppel

22-10-16 | Stadsschouwburg Groningen |Groningen

25-10-16 t/m 27-10-16 | Theater aan het Spui |Den Haag

28-10-16 | TAQA Theater De Vest |Alkmaar

https://nl.wikipedia.org/wiki/Colombina_(prijs)


29-10-16 | Stadsschouwburg Utrecht |Utrecht

01-11-16 | Atlas Theater |Emmen

04-11-16 | Schouwburg Amstelveen | Amstelveen

05-11-16 t/m 09-11-16 | Compagnietheater |Amsterdam

16-11-16 | Parktheater Eindhoven |Eindhoven

Olie
http://www.nationaletoneel.nl/olie

RELEVANTE LINKS

CITATEN

"Stoeremannentheater"
— de Volkskrant

"Meesterlijke vormgeving "
— Het Parool

"Groots en indringend "
— NRC Handelsblad

AFBEELDINGEN
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http://hetnationaletoneel.pr.co/images/222608
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