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SAMENVATTING

Het Zuiderstrandtheater presenteert in september een nieuwe Scheveningse

muziektheaterproductie, als opvolger van de succesvolle vissersopera Harde Handen. Niemand

minder dan de Haagse schrijver en cabaretier Sjaak Bral schrijft het script voor De Vloek op

Scheveningen. Het verhaal gaat over het voormalige eiland Vloek (Vlook op z’n Schevenings) en het

daarnaar genoemde kraakpand De Vloek. Ook dit keer werken meer dan honderd Scheveningers

mee aan de voorstelling, naast professionele zangers, spelers en musici. De Vloek op Scheveningen

is een coproductie van Zuiderstrandtheater, Kwekers in de Kunst, Residentie Orkest en Het

Volksoperahuis.

Vorig jaar september opende het Zuiderstrandtheater zijn deuren met de Scheveningse
vissersopera Harde Handen, gebaseerd op Heijermans’ Op Hoop van Zegen. Met Loes Luca als
Kniertje en een groot Schevenings koor werd de productie een enorm succes; alle voorstellingen
waren uitverkocht. Net als bij Harde Handen is Kwekers in de Kunst met het Theaterkoor Dario Fo
weer verantwoordelijk voor de muziek, die dit keer wordt uitgevoerd door musici van het Residentie
Orkest. Kees Scholten van Het Volksoperahuis regisseert De Vloek op Scheveningen. De
voorstellingen vinden van 8 tot en met 11 september 2016 plaats in het Zuiderstrandtheater. De
kaartverkoop start binnenkort!

Zuiderstrandtheater-directeur Henk Scholten noemt Kwekers in de Kunst ‘inmiddels ons derde
huisgezelschap’, naast het Nederlands Dans Theater en het Residentie Orkest. ‘Met Kwekers in de
Kunst presenteren we voorstellingen waarbij de Haagse en Scheveningse bevolking letterlijk zelf
betrokken is. Komend seizoen doen we maar liefst vier projecten samen: behalve De Vloek op
Scheveningen zijn dat een unieke uitvoering van de Misa Flamenca van Paco Pena, de
Dreigroschenoper van Brecht met groot koor en Zilte Zoenen, een Valentijnsconcert met een paar
honderd deelnemers.’

Startbijeenkomst
Voor wie mee wil zingen in de nieuwe productie De Vloek op Scheveningen wordt er op zaterdag 9



april om 14.00 uur een startbijeenkomst georganiseerd in de blauwe loods tegenover het
Zuiderstrandtheater. Er wordt tijdens deze startbijeenkomst het een ander verteld over de productie
en de werkwijze. Tevens kan iedereen ervaren wat het is om aan zo’n grote productie mee te werken.
De repetities zijn wekelijks (met een korte stop in de zomervakantie) op donderdagavond van 20:00
tot 22:00 uur op dezelfde locatie en worden geleid door de community art-organisatie Kwekers in de
Kunst. Kosten voor deelname zijn € 50,-. Aanmelden kan via tanja@kwekersindekunst.nl

Adres blauwe loods (tegenover het Zuiderstrandtheater):
Kranenburgweg 211
2583 ER Den Haag

Zuiderstrandtheater
http://www.zuiderstrandtheater.nl

Kwekers in de kunst
http://www.kwekersindekunst.nl

RELEVANTE LINKS

Dieke van der Spek
Dvanderspek@zuiderstrandtheater.nl 

06-24684039

CONTACTPERSONEN

OVER ZUIDERSTRANDTHEATER

Het Zuiderstrandtheater in Den Haag is de tijdelijke vervanging van Dr Anton Philipszaal en het Lucent
Danstheater. Het spiksplinternieuwe theater is het enige podium direct aan de Nederlandse kust. Je geniet hier in
een bijzondere omgeving met uitzicht op de Scheveningse haven en de Noordzee van culturele hoogtepunten uit
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binnen- en buitenland. Jazz, pop, dans en spektakel: elke voorstelling tovert het stille strand om in een
spetterende branding.
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