Ariane Schluter, Anniek Pheifer en Sallie Harmsen in Drie
zusters
Exclusief in de Koninklijke Schouwburg
21 MEI 2015, DEN HAAG

SAMENVATTING

Drie zusters van Anton Tsjechov (regie Theu Boermans) ging in het najaar van 2012 in
première bij het Nationale Toneel. Nu is de voorstelling wegens succes nog negen keer
exclusief in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag te zien, van 27 mei t/m 5 juni 2015. De
rol van Irinia werd destijds gespeeld door Katja Herbers en wordt nu overgenomen door Sallie
Harmsen. Zij speelt het jongste zusje. Anniek Pheifer speelt het middelste zusje. Zij ontving
onlangs de Mary Dresselhuys Prijs 2015. Ariane Schluter speelt de rol van de oudste zus.

Toneelklassiekers
Het stuk past met As you like it, Midzomernachtdroom, Tasso en Solness in de serie van grote
werken uit de klassieke toneelliteratuur, die Theu Boermans heeft geregisseerd bij het
Nationale Toneel. Theu Boermans regisseerde ook onder meer Anne en Soldaat van Oranje.
Tsjechov
Anton Tsjechov toont ons een wereld op drift. De zusters en hun bewonderaars dromen van
een zinvol leven vol passionele liefde en volmaakt geluk. Maar ze lijken blind voor de
dreigende veranderingen die in de lucht hangen. Kunnen of willen ze hun leven niet in eigen
hand nemen?
Drie zusters
van Anton Tsjechov
regie Theu Boermans
met Ariane Schluter, Anniek Pheifer, Sallie Harmsen, Mark Rietman, Antoinette Jelgersma,
Vincent Linthorst, Hans Croiset, Jaap Spijkers, Anne Lamsvelt, Tibor Lukács, Pieter van der
Sman, Yannick van de Velde
Koninklijke Schouwburg, Den Haag
27 mei t/m 5 juni 2015, op zondag matinee
Kaartverkoop: 0900 3456789 (10 cpm)

  

RELEVANTE LINKS

Drie zusters
http://www.nationaletoneel.nl/driezusters

CITATEN

"Een en al hunkering is het in Drie Zusters"
— Trouw

"Mark Rietman is geweldig […] Mooi, die voortdurende hang naar betekenisvol leven"
— de Volkskrant

"Nieuwe vertaling is glashelder, geestig en concreet. Ariane Schluter heeft meteen de
juiste, tragikomische toon te pakken"
— NRC Handelsblad

"Onbeschrijflijk rijk acteurstableau"
— Telegraaf
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