
Loes Luca met Harde Handen in Zuiderstrandtheater in
september
Wegens succes is de vissersopera opnieuw te zien!
09 AUGUSTUS 2017

SAMENVATTING

Wegens groot succes in reprise: 'Harde Handen', gebaseerd op Heijermans' klassieker 'Op Hoop

van Zegen'. Met ontroerende liedjes, humor en veel anekdotes over het harde vissersbestaan in

Scheveningen van de vorige eeuw. Niemand minder dan Loes Luca speelt de beroemde rol van

Kniertje.

'Harde Handen' is een prachtig spektakel over de eeuwige strijd tegen geld, macht en de zee.
Aanbevolen voor jong (8+) en oud! De vissersopera was in september 2015 al 4 keer te zien in het
Zuiderstrandtheater en volledig uitverkocht. Het koor is uitgebreid met nog meer enthousiaste
Scheveningers en ook Theaterschool Rabarber en het Residentie Orkest doen mee.

“Degelijk vakwerk in Scheveningse vissersmusical” 
Loes Luca is niet alleen geestig maar ook tragisch, en ze zingt uitstekend.”, Theaterkrant

Het publiek over Harde Handen:
‘Geweldige voorstelling, we hebben genoten!’
‘Het was SUPER bij Harde Handen!’
‘De zang, muziek, de kostums, alles was fantastisch.’

Regie Pieter Kramer Tekst Bouke Oldenhof (met tekstbijdragen van Hans Dorrestijn) Muziek Willem
Breuker e.a. Muzikale leiding Rick Schoonbeek en Boudewijn Ruigrok Met Loes Luca, Lester van
Olffen, Jeffrey Boekestijn, Jennifer Welts, Julia van der Vlugt, Koos Sekrève, Residentie Orkest,
Theaterschool Rabarber, Kwekers in de kunst, Theaterkoor Dario Fo en het projectkoor van meer
dan 100 Scheveningers

Zuiderstrandtheater, Scheveningen
7, 8, 9 september 20:00
10 september 14:30
Kaartverkoop via www.zuiderstrandtheater.nl en 070 8800 333
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Dieke van der Spek
info@ludieke.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
binnen- en buitenland. Jazz, pop, dans en spektakel: elke voorstelling tovert het stille strand om in een
spetterende branding.
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