
Genesis in première
Laatste regie Johan Doesburg bij het Nationale Toneel zaterdag in première.

Komende zaterdag, 18 april, gaat in het Zuiderstrandtheater in Den Haag Genesis in
première, de laatste regie van Johan Doesburg bij het Nationale Toneel. Een epische
vertelling gebaseerd op het eerste bijbelboek. Tien acteurs nemen het publiek mee op een
bijna zes uur durende reis door de eeuwenoude verhalen, van Adam en Eva in de Hof van
Eden tot Jozef  aan het hof van de Farao. 

Genesis speelt zes weken lang exclusief in het Zuiderstrandtheater, de marathonvoorstelling
is inclusief maaltijd. De première is zaterdag 18 april om 17:00 uur. 
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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.

tekst Sophie Kassies
regie Johan Doesburg
toneelbeeld Tom Schenk
kostuumontwerp Sabine Snijders
muziek Harry de Wit

nationaletoneel.nl/genesis

noot voor de redactie:

Voor interviews, informatie en/of meer beeldmateriaal kunt ucontact opnemen met Paul van
Loon: paul.vanloon@nationaletoneel.nlof 070-3181480. Fotograaf scenefoto's: Kurt Van der
Elst.
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Het Nationale Toneel

Pien van Gemert
070 3181444
pien.vangemert@nationaletoneel.nl

 Algemene website

 Contact

Priscilla Vaas
070-3181483 - priscilla.vaas@nationaletoneel.nl

Pien van Gemert
070-3181481 | 06-12134994 

pien.vangemert@nationaletoneel.nl

Paul van Loon
070-3181480 paul.vanloon@nationaletoneel.nl

Dieke van der Spek
070-3181458 dieke.vanderspek@nationaletoneel.nl

Tamara Keasberry
070-3181484 

tamara.keasberry@nationaletoneel.nl

Walter Ligthart
Zakelijk directeur het Nationale Toneel 

070- 3181461, walter.ligthart@nationaletoneel.nl
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