Laura van Dolron terug in het NT Gebouw
8 t/m 19 december in Den Haag
20 OKTOBER 2015, DEN HAAG

SAMENVATTING

Laura van Dolron is terug in Den Haag met haar voorstelling 'Liefhebben'. Van 8 t/m 19
december is zij te zien in het NT Gebouw. In 'Liefhebben' gaat Laura op zoek naar een
antwoord op de vraag wat liefhebben nou eigenlijk is, en hoe je dat doet. De voorstelling werd
door de pers lovend ontvangen en keert daarom nu terug.

E cht liefhebben, wat is dat eigenlijk en hoe doe je dat? Laura van Dolron neemt het publiek
op haar eigen lichte, filosofische en humoristische wijze mee op een zoektocht naar wat
liefhebben is. Liefhebben is een troostrijke, warme voorstelling waarin geluk en verdriet elkaar
niet blijken tegen te spreken maar elkaar mogelijk maken. Laura van Dolron; “Ik heb al zo veel
gedeeld met het publiek in Den Haag, zoveel ontdekt, onderzocht, bekend en bedacht, dat ik
niet kan wachten om ze te laten horen en hopelijk voelen wat ik nu belangrijk vind. Ik kijk
ernaar uit om in het NT Gebouw te spelen.”
Terug in het NT Gebouw
Niet alleen Laura kijkt uit naar de terugkomst in het NT Gebouw, ook vanuit het Haagse
publiek is er al langere tijd vraag naar voorstellingen op deze plek. Het NT Gebouw staat dit
seizoen daarom weer open voor publiek. In november en januari nemen jonge talenten het NT
Gebouw over tijdens Halfweg. Later in het jaar speelt hier ook Fit to fly. In deze nieuwe
monoloog van Casper Vandeputte speelt Vincent Linthorst een psychiater die via zijn patiënt
kennis maakt met het Nederland aan de andere kant van de hekken. Oftewel, hoe een
weldenkende en welwillende westerling met de neus op de feiten van een soms smerige en
vaak complexe realiteit wordt gedrukt.
Liefhebben 8 t/m 19 december
Fit to fly 19 t/m 30 april en 2 t/m 4 juni
Halfweg 27 november 2015, 28 januari 2016 en 17 mei 2015
NT Gebouw - Schouwburgstraat 8 Den Haag

  

RELEVANTE LINKS

Nationale Toneel - Liefhebben
http://www.nationaletoneel.nl/liefhebben

Laura van Dolron
http://www.lauravandolron.nl/
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"Ik heb al zo veel gedeeld met het publiek in Den Haag, zoveel ontdekt, onderzocht,
bekend en bedacht, dat ik niet kan wachten om ze te laten horen en hopelijk voelen
wat ik nu belangrijk vind. Ik kijk ernaar uit om in het NT Gebouw te spelen."
— Laura van Dolron
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