
Bellevue Lunchtheater & Via Berlin presenteren
Ooit

Theater Bellevue & Via Berlinpresenteren de Bellevue Lunchtheatervoorstelling Ooit, geschreven en
gespeeld door Dagmar Slagmolen en RosaArnold (Via Berlin) en geregisseerd door Paul van der
Laan.De voorstelling is te zien van dinsdag 15 maart t/m vrijdag 8 april (m.u.v. za/ma), 12.30 uur in
Theater Bellevue.

‘Da’s ongelooflijk hè? Hoeveel troep één mens kan veroorzaken.’Ooit scheurde hun rode Chevrolet El
Camino als een wond door de wereld heen. Peter en Roza beleefden samen de zomer van hun leven. Ze
waren drieëntwintig: bloedmooi, met een gave huid en met een wereld aan hun voeten. Maar toen,
ergens aan een Spaanse stofweg, ging alles mis.
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OVER THEATER BELLEVUE

Theater Bellevue in Amsterdam is een theater met drie zalen: Grote Zaal, Klein Bellevue, Paloni Zaal.

In de Grote Zaal wordt voornamelijk toneel, muziektheater, dans, mime, jeugdtheater en poppen- en
objecttheater geprogrammeerd.

Klein Bellevue is dé springplank voor cabaret- en kleinkunsttalent.

Speciaal voor de Paloni Zaal worden al ruim 25 jaar de unieke Bellevue Lunchtheatervoorstellingen
geproduceerd. Behalve eigen producties zijn hier ook regelmatig voorstellingen van bestaande gezelschappen en
producenten te zien.

Via Berlin is een jong muziektheatergezelschap bestaande uitactrice Dagmar Slagmolen en violiste Rosa
Arnold. Vanuit de verschillendepodiumkunstdisciplines teksttheater en (klassieke) muziek vonden zij een
gezamenlijk doel, namelijk het zelf ontwikkelen en uitvoeren vanmuziektheatervoorstellingen waarin
zelfgeschreven tekst en klassieke muziek zodicht mogelijk bij elkaar komen.Via Berlin beschouwt tekst en
muziek, en daarmeeook acteur en muzikant, als volkomen gelijkwaardige middelen om een verhaal te
vertellen. Kleine persoonlijke verhalen worden tegen de achtergrond van eengroter thema verteld.
Relaties en verstandhoudingen worden onder eenvergrootglas gelegd en getest op kracht,
doorzettingsvermogen en oprechtheid.Via Berlin streeft ernaar verhalen te vertellenover mensen en
situaties die uniek zijn en tevens symbool staan voorgebeurtenissen die over de hele wereld plaatsvinden
en plaats hebben gevonden.De teksten geven de contouren van een verhaal, van een plaats en
personages, debeelden en de muziek vertellen de rest.Van Via Berlin waren eerder o.a. ComfortZone, Home
Sweet Home en Vanafnu heet je Pjotr te zien in Theater Bellevue. Ooit is hun eerste stuk voor Bellevue
Lunchtheater.
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Informatie op onze website

De première is op zondag 20 maart om 12.30 uur in dePaloni Zaal.
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