Holocaust-drama Leas Hochzeit exclusief in Den Haag
Duitse versie van Judith Herzbergs Leedvermaak in regie van Eric de Vroedt
04 APRIL 2017, DEN HAAG

SAMENVATTING

De Koninklijke Schouwburg ontvangt op 25 april het befaamde Duitse gezelschap Schauspielhaus
Bochum met de voorstelling Leas Hochzeit. De gelauwerde versie van Judith Herzbergs Holocaustdrama Leedvermaak in regie van Eric de Vroedt wordt enkel in Den Haag opgevoerd.

L eas Hochzeit
Met subtiele humor creëert Judith Herzberg in Leedvermaak een fijn weefsel uit vluchtige
ontmoetingen en gespreksflarden. De Holocaust, die zowel de schrijfster als haar personages
hebben overleefd, vormt de traumatische achtergrond van dit indringende verhaal. Ondanks het
zware thema is de voorstelling vederlicht te noemen. Met veel humor en poëzie, kenmerkend voor
het werk van Herzberg, en polonaises, dans, liedjes en komische intermezzo's. Een echt
huwelijksfeest, met al het lief en leed dat daarbij hoort.
Voor het eerst sinds de jaren 80
De oorspronkelijke versie van Leedvermaak is sinds de première in 1982 nooit meer opgevoerd in
Nederland. Deze oerversie in de regie van Leonard Frank heeft mythische proporties aangenomen;
er stonden rijen van de kassa van theater Frascati tot aan De Dam. Herzbergs werk was destijds een
grote doorbraak in de toneelwereld; een stuk over de verwerking van Holocaust over tweede
generatie oorlogsslachtoffers was nog niet eerder gemaakt.
Onderdeel van een trilogie
Leedvermaak is onderdeel van een trilogie die Judith Herzberg over de jaren schreef: Leedvermaak Rijgdraad - Simon. Allemaal over eenzelfde (deels) Joodse familie vanaf de jaren 70 tot de jaren 00,
over hoe tweede en derde generatie oorlogsslachtoffers voortleven en doorploeteren. De trilogie is in
zijn geheel nooit in Nederland opgevoerd, echter wel, met veel succes, in Duitsland. Het Nationale
Theater brengt deze trilogie - onder regie van Eric de Vroedt - in seizoen 2018-2019 ten tonele.
Leas Mahlzeit
Voorafgaand aan de voorstelling vindt het randprogramma Leas Mahlzeit plaats; het bruiloftsmaal van
Lea - een driegangendiner - eindigend met het aansnijden van de taart. Het diner is voorzien van
associatieve intermezzo’s; theatrale speeches van onder andere regisseur Eric de Vroedt,
theatermaker en schrijver Nhung Dam, schrijver en majoor Niels Roelen en HNT-acteur Jaap
Spijkers.

Kaarten zijn vanaf €7,50 verkrijgbaar op www.ks.nl/leashochzeit of via 0900-3456789 (10cpm, di t/m
za 13u-17u).

  

RELEVANTE LINKS

kaarten
http://www.ks.nl/leashochzeit

CONTACTPERSONEN

Rio van der Oest
riovanderoest@hnt.nl
0703565356

OVER HET NATIONALE THEATER

Het Nationale Toneel is sinds 1 januari 2017 Het Nationale Theater.
Een plek om te fantaseren. Om te denken, te leren, te ontdekken. Om in het donker stiekem te janken, of buikpijn
van het lachen te krijgen. Om elkaar te ontmoeten, in gesprek te blijven. Voor een verrijkend avondje uit.
Wij vormen samen Het Nationale Theater en werken aan een gezamenlijke website. Theater aan het Spui,
Koninklijke Schouwburg, het Nationale Toneel, NTjong.
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