
Tasso terug bij het Nationale Toneel
Een muzikaal stuk over obsessief liefhebben
18 NOVEMBER 2016, DEN HAAG

SAMENVATTING

De voorstelling Tasso van Johann Wolfgang Goethe, geregisseerd door Theu Boermans, ging in

2014 in première en gaat wegens succes weer op tournee vanaf 3 maart 2017. Met Jappe Claes,

Sallie Harmsen, Hannah Hoekstra, Justus van Dillen en Joris Smit.

Goethes stuk draait om het tragische levensverhaal van de Italiaanse dichter Torquato Tasso. Als
blijkt dat de excentrieke kunstenaar Tasso zijn grote liefde niet kan krijgen, stort zijn wereld in.
Datgene waar hij zo vast op vertrouwde, blijkt een illusie te zijn: zijn kunst kan de wereld niet
veranderen.

Tasso is een muzikale voorstelling met prachtige liederen en een majestueus decor. De nieuwe
generatie acteurs werd in de recensies van 2014 geprezen om hun lichte, taalgevoelige spel. Hun
talent heeft zich bewezen: Joris Smit werd voor de Louis d’Or voor zijn rol in De revisor. Hannah
Hoekstra kreeg een Gouden Kalf voor haar rol in de film De Helleveeg. Nu pakken zij samen met
Jappe Claes, Sallie Harmsen en Justus van Dillen dit stuk weer op.

Met Schillers Jeanne d’Arc op het programma dit seizoen, moest natuurlijk de gelauwerde
voorstelling Tasso van geestverwant Goethe, in reprise. De twee stukken komen uit de Romantiek en
in een aantal theaters kunnen liefhebbers naar beide stukken in één Romantische week.

Regisseur Theu Boermans, artistiek directeur van het Nationale Toneel: “In de emotionele
rollercoaster waarin Tasso en zijn vriendenkring belanden, verbergt zich ook het verlangen van de
moderne mens een vrij en creatief individu te zijn”.

“De nieuwe generatie acteurs. Modern. Hyper. Licht. Hypertaalgevoelig. Beeldvullend. Vol uitbottend
talent” (Joyce Roodnat over Tasso, NRC Handelsblad, 2014)

Het Nationale Toneel presenteert Tasso
Tekst Johann Wolfgang Goethe 
Vertaling Tom Kleijn 
Regie Theu Boermans 
Spel Jappe Claes, Sallie Harmsen, Hannah Hoekstra, Justus van Dillen en Joris Smit
Tournee 3 maart – 29 april 2017
Te zien in Den Haag, Schiedam, Zwolle, Eindhoven, Amstelveen, Utrecht, Amsterdam, Heerlen,



Te zien in Den Haag, Schiedam, Zwolle, Eindhoven, Amstelveen, Utrecht, Amsterdam, Heerlen,
Apeldoorn, Haarlem, Deventer, Enschede.
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