
Nasrdin Dchar speelt VOOR IK VERGEET
tijdens Theater Na de Dam op 4 mei in Carré
13 MAART 2016

SAMENVATTING

Theater Na de Dam is inmiddels traditie. Sinds 2010 spelen op 4 mei om 21.00 uur in het hele land

artiesten, toneelspelers en muzikanten voorstellingen over de Tweede Wereldoorlog. Op deze

avond, 71 jaar na de bevrijding, ontmoet de gevierde acteur Nasrdin Dchar in de piste van Carré

artiesten van zeer uiteenlopende pluimage. Samen met hem maken ze voor deze nationale

herdenkingsavond een eenmalige voorstelling met verhalen, muziek en gesprekken waarbij de

pijnlijke vragen niet geschuwd worden. De kaartverkoop voor dit bijzondere programma is inmiddels

gestart.

Theater Na de Dam is inmiddels traditie. Sinds 2010 spelen op 4 mei om 21:00 uur in het hele land
artiesten, toneelspelers en muzikanten voorstellingen over de Tweede Wereldoorlog. Op deze avond,
71 jaar na de bevrijding, ontmoet de gevierde acteur Nasrdin Dchar in de piste van Koninklijke
Theater Carré artiesten van zeer uiteenlopende pluimage. Samen met hem maken ze voor deze
nationale herdenkingsavond de eenmalige voorstelling VOOR IK VERGEET met verhalen, muziek en
gesprekken waarbij de pijnlijke vragen niet geschuwd worden. De kaartverkoop voor dit bijzondere
programma is inmiddels gestart. 

Nasrdin Dchar: “Ik vind het een grote eer om onderdeel te mogen zijn van Theater na de Dam in
Carré. Het geeft me de kans om samen met het publiek in alle eerlijkheid na te denken over de
woorden 'Opdat we niet vergeten'. Misschien zijn we meer vergeten dan we zouden willen.”

Theater Na de Dam
De Tweede Wereldoorlog komt steeds verder van de huidige generaties af te staan. Theater is bij
uitstek de plek om vragen en gedachten over onze geschiedenis, oorlog en vrijheid levend te
houden. Met Theater Na de Dam wordt een in de jaren ‘60 bestaand gebruik om na de
Dodenherdenking toepasselijke toneelteksten voor publiek te lezen opgepakt en groter doorgezet.
Dat de behoefte aan verdieping gedeeld wordt is duidelijk: wat in 2010 begon in zeven theaters rond
de Dam in Amsterdam is in zes jaar tijd uitgegroeid tot een landelijk fenomeen en een nieuwe, breed
gedragen theatertraditie die uniek is in de wereld.
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Theater Na de Dam
http://www.theaternadedam.nl

Nasrdin Dchar
http://www.nummer19.nl/Nasrdin-Dchar/8

Kaartverkoop via Carre
https://carre.nl/voorstelling/tndd16
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OVER THEATER NA DE DAM

Op 4 mei om 21:00u in heel Nederland theater over de Tweede Wereldoorlog.

De Tweede Wereldoorlog komt steeds verder van de huidige generaties af te staan. Theater is bij uitstek de plek
om vragen en gedachten over onze geschiedenis, oorlog en vrijheid levend te houden. Met Theater Na de Dam
wordt een in de jaren ‘60 bestaand gebruik om na de Dodenherdenking toepasselijke toneelteksten voor publiek
te lezen opgepakt en groter doorgezet. Dat de behoefte aan verdieping gedeeld wordt is duidelijk: wat in 2010
begon in zeven theaters rond de Dam in Amsterdam is in vijf jaar tijd uitgegroeid tot een landelijk fenomeen en
een nieuwe, breed gedragen theatertraditie die uniek is in de wereld.
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