
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Een 

onfortuinlijke  

klavier-komedie” 

 

PERSBERICHT 02-10-18 
          DE VERSCHRIKKELIJKE WITTGENSTEIN  
          20 april t/m 26 mei 2019  –  Theater Bellevue 
 

Bellevue Lunchtheater presenteert een galzwarte whodunnit-komedie over een titanenstrijd tussen twee brute 

krachten. De verschrikkelijke Wittgenstein is zowel geschreven, als geregisseerd door Roeland Hofman. 

 

Paul Wittgenstein – eenarmig concertpianist – gelooft heilig in de verheffende waarden van muziek en kunst. Met iedereen die het hier 

niet mee eens is heeft hij zeer weinig geduld. Elke zondag geeft Wittgenstein les aan huis. Zo ook aan de verwende kinderen Charlie en 

Mathilda. De pupillen hebben zo’n hekel aan hun veeleisende pianoleraar dat ze besluiten een gewelddadige punt te willen zetten 

achter de ellendige indoctrinatie. Wittgenstein krijgt lucht van dit plan en bedenkt - op zijn beurt - een tegenzet om Matilda en Charlie 

te straffen voor hun amorele gedrag. Wat volgt is een vilein spel vol intriges, verfijnde scheldpartijen en botsende opvattingen over het 

belang van vingeroefeningen.  

 

Het enige wat dan nog klinkt is een dramatisch slotakkoord…  

 

tekst, regie Roeland Hofman spel Martijn Nieuwerf, Tobias Nierop, Isabelle Houdtzagers, Billy de Walle  

kostuum Daphne de Winkel decor Sascha van Riel publiciteit Casper Koster 

          BELLEVUE LUNCHTHEATER   
 
Bellevue Lunchtheater is de ‘schrijfwerkplaats’ van Theater Bellevue in Amsterdam. Presenteert én produceert al meer dan 30 jaar 
nieuw Nederlandstalig repertoire dat ruimte biedt aan de stemmen van theatermakers die op de wereld om ons heen reflecteren. 
Bellevue Lunchtheater is dagelijks om 12:30 uur. 
 
DE PRESSKIT IS HIER TE VINDEN (https://theaterbellevue.pr.co/167552-de-verschrikkelijke-wittgenstein) 
 
 

Speeldata in Theater Bellevue Lunchtheater: 20 april t/m 26 mei 2019, 12:30 uur (m.u.v. za/ma) 
Première: zondag 5 mei, 12:30 uur Locatie: Theater Bellevue, Amsterdam 
Meer informatie en kaarten: www.theaterbellevue.nl 
 
Niet bedoeld voor publicatie 
Voor meer informatie en het reserveren van perskaarten kunt u contact opnemen met:  
Theater Bellevue, Afdeling PR & Marketing Casper Koster  / E casper@theaterbellevue.nl / T 020-5305308 / www.theaterbellevue.nl 
 

https://theaterbellevue.pr.co/167552-de-verschrikkelijke-wittgenstein
https://theaterbellevue.pr.co/167552-de-verschrikkelijke-wittgenstein
https://www.theaterbellevue.nl/agenda/2000/Theater_Bellevue_Roeland_Hofman/Bellevue_Lunchtheater_De_Verschrikkelijke_Wittgenstein/
http://www.theaterbellevue.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
De Verschrikkelijke Wittgenstein; een onfortuinlijke klavier-komedie. Charlie en Matilda zijn rijk, verwend en beschouwen zichzelf als 
het middelpunt van de wereld. Paul Wittgenstein is een onbeholpen vertegenwoordiger van een verloren beschaving. Afkomstig uit de 
rijkste familie van Wenen, broer van Ludwig, verloor in de Eerste Wereldoorlog zijn rechterarm, bekwaamde zich in piano spelen met 
zijn overgebleven arm, liet componisten als Ravel en Britten composities voor hem schrijven. 
 
 
Roeland Hofman (1982) is theaterregisseur en -schrijver. Hij werkte eerder bij o.a. Toneelgroep Oostpool, De Toneelmakerij, Het 
Zuidelijk Toneel en Generale Oost. Eerder bewerkte hij het gelauwerde Wittgenstein’s Mistress (2016). In zijn voorstellingen onderzoekt 
hij de functie van de taal en de groeiende invloed van het individualisme in de hedendaagse maatschappij.  
 
          OVER VORIG WERK Roeland Hofman 

 

They are just kids - Toneelgroep Oostpool 

‘’Schrijver Roeland Hofman heeft die ‘zich vaak in romantiek verliezende levensfase’ meeslepend verwoord.’’ ★★★★ Trouw 
 
Jazz dus - De Toneelmakerij 

‘’Roeland Hofman schreef een originele tekst’’ ★★★★ Volkskrant 
 
Botten - tgECHO 
‘Door de absurdistische tekst en de hysterische beelden kriebelt de lach onbedaarlijk in je keel. Tot je het lachen niet meer kunt inhouden 

en alleen nog gefascineerd, bij vlagen vol ongeloof, naar het toneel kan staren.” ★★★★ Theaterkrant 

 
          OVER VORIG WERK Martijn Nieuwerf 

 
Nieuwerf maakte op 13-jarige leeftijd zijn acteerdebuut als hoofdrolspeler Maarten in de populaire jeugdserie De Zevensprong. Hij was 
een van de oprichters van de theatergroep 't Barre Land, met wie hij vele voorstellingen in binnen- en buitenland maakte. In de 
bioscoop was hij de afgelopen jaren al te zien in hits als Gooische Vrouwen, De Gelukkige Huisvrouw en Sonny Boy. De laatste jaren is 
hij o.a. te zien geweest in producties van DeLaMar en Toneelgroep Oostpool.  
 
In de ban van Broadway - DeLaMar Producties 

“Nieuwerf is even vernuftig als hilarisch” ★★★★ Parool  
 
Lulu - Toneelgroep Oostpool 

‘’Een mooie groep acteurs – naast Mulder zijn vooral Kees Hulst en Martijn Nieuwerf in topvorm’’ ★★★★ Trouw 
 
Een meeuw – Toneelgroep Oostpool 
‘’Vincent van der Valk speelt met een mengeling van jeugdige bravoure en vertwijfeling Kostja en heeft in Martijn Nieuwerf een ideale 
tegenspeler.’’ Theaterkrant 

 


