Repetities 'Het schaap Veronica' NTjong gestart!
Annie MG Schmidt voor het hele gezin
25 AUGUSTUS 2015

SAMENVATTING

Vandaag zijn de repetities van 'Het schaap Veronica' van NTjong gestart! De voorstelling gaat
op 21 oktober in première op Festival de Betovering in Den Haag en reist daarna het hele
land door. Het schaap Veronica lapt alle regels aan haar laars en heeft een heel eigen
willetje. Samen met de drukke dames Groen en de koppige Dominee vormt ze een
wonderlijk, maar herkenbaar modern gezin. Een vrolijke, eigenzinnige familievoorstelling over
het beroemde schaap van Annie M.G. Schmidt die het hart van jong en oud verovert. Een
knusse, gezellige en burgerlijke wereld die op hilarische wijze te grazen wordt genomen met
liedjes en sing-a-long voor jong publiek. Annie MG voor iedereen vanaf 6 jaar. Regisseur Noël
Fischer: "De beroemde, hilarische rijmen van Annie M.G. Schmidt over de belevenissen van
een eigenzinnig schaapmens voor de allereerste keer voor kinderen op de planken. Een
speelse ode aan de fantasie en een liefdevol verweer tegen vertrutting en kleinzieligheid."

S peeldata en reserveren
Première: 21 oktober 2015, Koninklijke Schouwburg, Den Haag. Festival de Betovering.
Speelperiode: 15 oktober 2015 t/m 24 januari 2016 in heel Nederland.
Zie www.ntjong.nl/schaap voor alle data en tijden.
regie Noël Fischer spel Michiel Bijmans, Titus Boonstra, Jolle Roelofs, Willemijn
Zevenhuizen, Eva Zwart tekst naar Annie M.G. Schmidt dramaturgie Martine Manten
toneelbeeld Roos Veenkamp, Thomas Rupert kostuums Carly Everaert
muziek Jolle Roelofs
NTjong maakt theater voor iedereen met een jong hart. We vertellen verhalen over de wereld
om ons heen. Soms nieuw, soms bekend maar altijd anders en onverwacht. NTjong speelt
niet alleen in het theater maar ook op school en in je buurt met voorstellingen en educatie.
NTjong maakte eerder het met een Zilveren Krekel bekroonde 'Zebra Zebra' en maakt 'Leo &
Lena' dit jaar kans op een Gouden Krekel, evenals Sallie Harmsen voor haar titelrol in het
lovend ontvangen 'Polleke'.

  

RELEVANTE LINKS

NTjong
http://www.ntjong.nl/het-schaap-veronica

CITATEN

"Attentie! Het Schaap Veronica hoopt voor u op te treden! Het beroemde Schaap
Veronica danst in de Grote Zaal! Zo stond het er… En honderd auto's kwamen
voorgereden… De dames Groen waren er ook, gewikkeld in een sjaal."
— Annie MG Schmidt
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OVER HET NATIONALE TONEEL

Het Nationale Toneel is het stadsgezelschap van Den Haag en het grootste gezelschap van Nederland. We
vertellen de verhalen van onze tijd, voor mensen in onze tijd aan de hand van het klassieke en moderne
theaterrepertoire. We zijn te zien in de theaters in Nederland en daarbuiten, met voorstellingen voor
volwassenen en jeugd (NTjong). Toneel dat raakt, vermaakt en aanzet tot nadenken. Rondom de
voorstellingen verzorgen we educatieve projecten en Babel, het nieuwe politiek-maatschappelijke programma van
het Nationale Toneel.
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