
De gouden draak
Dit weekend in première in Theater aan het Spui

06 OKTOBER 2015, DEN HAAG

SAMENVATTING

Komende zaterdag gaat 'De gouden draak' in première bij het Nationale Toneel, een komisch,
grimmig en sprookjesachtig stuk. ‘De gouden draak’ schetst het beeld van een samenleving
waarin iedereen in verbinding staat met elkaar, maar niemand elkaar kent. Antoinette
Jelgersma, Werner Kolf, Paul R. Kooij, Anniek Pheifer en Pieter van der Sman spelen in rap
tempo afwisselend achttien personages en werpen een scherp licht op het leven van illegalen
in Europa en de keerzijde van de globalisering.

Op de keukenvloer van een Thais-Chinees-Vietnamees wokrestaurant in een grote stad ligt
een jonge man te kermen van de pijn. Zijn kies is rot, maar hij kan niet naar een tandarts
omdat hij illegaal in het land verblijft. De bewoners van de flats boven het wokrestaurant weten
niets van wat zich in de keuken afspeelt. Net zoals de bewoners ook niets weten van het leven
van hun buren, al eten ze allemaal in het wokrestaurant. Toch zijn hun levens meer verweven
met de jonge illegale kok dan alleen via soep nummer 6: Thaise kippensoep met kokosmelk,
Thaise gember, tomaten, champignons, citroengras en citroenblaadjes (pittig).

Ronald Schimmelpfennig is Duitslands meest gespeelde theaterauteur, in 2008 werd zijn Der
Goldene Drache uitgeroepen tot ‘Stuk van het jaar’. In dit komische, grimmige en
sprookjesachtige stuk schetst hij het beeld van een samenleving waarin iedereen in verbinding
staat met elkaar, maar niemand elkaar kent. Casper Vandeputte: “De gouden draak gaat over
onze situatie, nu, hier, en moet daarom nú gespeeld worden.”

van Roland Schimmelpfennig
regie Casper Vandeputte
vertaling Matthias Dusesoi
met Antoinette Jelgersma, Anniek Pheifer, Pieter van der Sman, Werner Kolf en Paul R. Kooij
première zaterdag 10 oktober 2015, Theater aan het Spui, Den Haag
landelijke tournee van dinsdag 6 oktober t/m zaterdag 28 november 2015
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