
Bellevue Lunchtheater & Ulrike Quade
Company / De Tekstsmederij presenteren:
Limonov



Theater Bellevue presenteert deBellevue Lunchtheatervoorstelling Limonov. De voorstelling is te zien van
dinsdag 19 april t/m zondag 15 mei(m.u.v. za/ma) om 12.30 uur in Theater Bellevue. De première is
op zondag 24 april om 12.30 uur in dePaloni Zaal.

 

Ulrike Quade Company, DeTekstsmederij en Bellevue Lunchtheater geven vier jonge toneelschrijvers
(SimonWeeda, Floor van Lissa, Michiel Cox en Timen Jan Veenstra) de mogelijkheid omin een
gezamenlijk schrijf- en werkproces een nieuwe theatertekst te ontwikkelen.Al hun visies en stijlen krijgen
een plek in Limonov, de nieuwebeeldende poppentheatervoorstelling van Ulrike Quade Company.

 

Limonov is een controversiëleRussische politicus, dichter en schrijver, een strijder voor een betere wereld,
die compromisloos door het leven gaat en altijd voor de oppositie kiest. Zijnlevenshouding vertelt veel
over de complexiteit van de (hedendaagse) Russischemaatschappij en de behoefte vanuit het Westen om
hier grip op te krijgen.Tegelijk roept het vragen op over onze Westerse kapitalistische houding, ons
zelfbeeld ten opzichte van het Oosten en de vraag wie van de twee nou eigenlijkvoorop loopt. 

Een zeer actueel en geëngageerdnieuw toneelstuk die met de verschillende visies, stijlen en stemmen is
zoalsde persoon van Limonov zelf en die regisseur Ulrike Quade in al hunveelvormigheid en vrijheid via
poppen kan laten spreken. 

 

Limonov speelt de eerste week in het kader van het Pop Arts Festival 2016. Pop Arts Festival is een
initiatief van Theater Bellevue, De Krakeling en Ostade A’dam enpresenteert het nieuwste op het gebied
van poppen- en objecttheater uit binnen-en buitenland. Van donderdag 14 t/m zondag 24 april 2016 vindt
de zevendeeditie plaats van dit jaarlijkse festival in

Theater Bellevue,De Krakeling en Ostade A’dam.

 



 

spel Niels Kuiters, DaanColijn, Sacha Muller 

tekst Simon Weeda, Floor van Lissa,Michiel Cox, Timen Jan Veenstra 

regie Ulrike Quade 

regieassistentie Suzevan Miltenburg

dramaturgie Thomas Lamers 

tekstdramaturgie SimoneHogendijk 

poppen Ulrike Quade Company

lichtontwerp FloriaanGanzevoort | de Theatermachine kostuumontwerp Jacqueline Steijlen

techniek JanSol

 

Speeldata dinsdag 19april t/m zondag 15 mei (m.u.v. za/ma),12.30 uur
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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.

---
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Download hier de perskit

Informatie op onze website

De première is op zondag 24 april om 12.30 uur in dePaloni Zaal.

Anna van der Heiden

anna@theaterbellevue.nl
020-530 5308
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