
Bellevue Lunchtheater & Likeminds’ Non Profit
Kapitalist:
Voor mijn Kinderen



Theater Bellevue & Likeminds’Non Profit Kapitalist presenteren de Bellevue Lunchtheatervoorstelling Voor
mijn kinderen. Gespeeld door YannickJozefzoon, geschreven door KoosTerpstra en geregisseerd door
Florisvan Delft.

De voorstelling is te zien van donderdag 19 mei t/m zondag 5 juni (m.u.v. za/ma), 12.30 uur in Theater
Bellevue. 

De première is op woensdag 25 maart om 12.30 uur in dePaloni Zaal.

Stel, je ziet heel helder wat er mis gaat in de politiek en de samenleving.Stel, je wilt daar iets van
zeggen. Misschien wel iets aan doen. Dan, waar tebeginnen? Hoe je te onderscheiden? De mensen
om je heen denken precieshetzelfde als jij. En er wordt zoveel geroepen en geschreven, dat de moed jebij
voorbaat in de schoenen zinkt. Kennethbesluit toch te praten. Hij ziet hoe moeilijk het is, maar doet een
poging.Niet voor zichzelf. Hij redt zich wel. Maar voor zijn kinderen. Want hij heefthet gelijk aan zijn kant.

 

Voor mijn kinderen is een productie van de makers vanSchijn, die in 2014 al met veelsucces in Bellevue
Lunchtheater te zien was. Likeminds’ Non Profit Kapitalist,Floris van Delft/De Verlichting en Bellevue
Lunchtheater bundelen opnieuw dekrachten en gaan de samenwerking aan met acteur Yannick
Jozefzoon, schrijverKoos Terpstra en vormgever Robin Vogel.

                            

Na de speelperiode in TheaterBellevue zal deze voorstelling volgend seizoen op een landelijke tournee
gaan.

 

spel, concept Yannick Jozefzoon

tekst Koos Terpstra



regie, concept Floris van Delft

vormgeving Robin Vogel

een productie van Likeminds' NonProfit Kapitalist i.s.m. Bellevue Lunchtheater mede mogelijk
gemaakt door FondsPodium Kunsten, DMO Gemeente Amsterdam, Fonds voor Cultuurparticipatie

http://theaterbellevue.pr.co/images/192348
http://theaterbellevue.pr.co/images/205657


Likeminds is producent en netwerk van meerstemmige theatermakersdie de stad gebruiken als
inspiratiebron én podium. In voorstellingen enpublieksopbouw zijn we een afspiegeling van Amsterdam:
divers, dynamisch eneigenzinnig.Meer informatie: www.likeminds.nl

 

NonProfit Kapitalist isde vrije producent van Likeminds. Uitgangspunt is urgentie en ambacht. Ze
produceren bij voorkeurmaatschappelijk relevante voorstellingen die bedoeld zijn voor een breed endivers
publiek.De makers van deze voorstellingen zijn gevestigde, artistiek diversepodiumkunstenaars met een
grote dosis ervaring, eigenheid en een fantastischvoorstellingsidee. De Non Profit Kapitalist is snel en
flexibel. Heb je nu eenidee? Dan komen ze zo snel mogelijk tot het produceren van de voorstelling

 

YannickJozefzoon studeerdevorig jaar af als acteur aan de Toneelacademie van Maastricht. Vóór

http://theaterbellevue.pr.co/images/192348


Maastrichtspeelde hij bij DNA en in verschillende theaterproducties.Hij speelde op televisie rollen
in Spangas, Smeris en in de film Alleen maar nette mensen. Het afgelopen half jaar was hij te zien
in Genesis van het Nationale Toneel, Stand-Up van Fabuleus en de speelfilm Boy7. Komend seizoen is hij
te zien in de televisieserie Meidenvan de Herengracht, de speelfilm Of ik gek ben en de reprise
van Midzomernachtdroom van het Nationale Toneel.Vorig jaar trok zijn eerste solovoorstelling I'venever
always been like thisvolle zalen in Klein Bellevue, i.h.k.v. AmsterdamFringe Festival.

 

Florisvan Delft studeerdeTheologie in Groningen en volgde de Regie Opleiding aan de Amsterdamse
Hogeschool voor de Kunsten. Tussen 2004 en 2008 was hij verbonden aan het NoordNederlands Toneel. 
Sinds 2008 werkt hij bij de PeerGrouP in Veenhuizen, waar hij regisseert enworkshops leidt over het
maken van theater op locatie. Daarnaast maakt hij werkbij tdMaas (voorheen theatergroep Siberia) en tot
voor kort bij Huis enFestival a/d Werf. Hij regisseerde eerder tevens Schijn.

 

KoosTerpstra is schrijveren toneelregisseur. Na zijn studie Nederlands deed Koos Terpstra de
kopstudie Theaterwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijnafstuderen in 1988 was hij
regisseur bij verschillende gezelschappen, waaronderToneelschuur Producties, Fact en Theater van het
Oosten. Met Vijand van het volk (1994)en Troje Trilogie (1995)werd hij geselecteerd voor Het Nederlands
Theater Festival.Hij werd genomineerd voor de Gouden Gids Publieksprijs met het stuk Elektra in 1997. In
1994 won hij dePerspectiefprijs, en in 1995 de Prijs van de Kritiek en de CJP Podiumprijs.Naast
regisseren schrijft Koos Terpstra ook. Zo schreef hij o.a. Coriolanus, Het Neerstorten van de Hindenburg
en WatDaarna Gebeurde, Zweet en Oud. DeTroje Trilogie kreegde Taalunie Toneelschrijfprijs als het beste
stuk van 1995. Dit stuk isvertaald in het Duits, Spaans, Engels, Pools, Frans en het ZweedsTevens was hij
artistiek leider van verschillende gezelschappen. Van 1986 toten met 1988 bij het Brandtheater. Van 1995
tot en met 1998 van het Ro Theateren vanaf 1999 tot 1 januari 2009 was hij artistiek leider/algemeen
directeur vanhet Noord Nederlands Toneel.Koos Terpstra begeleidt ook regelmatig cabaretgezelschappen.
Sinds 1990 werkthij al samen met Lebbis en Jansen. Daarnaast regisseerde hij voorstellingen vanDe
Ploeg. Met dit laatste gezelschap maakte hij een toneelbewerking van Festen en Vendetta.

---

Reserveren Theater Bellevue, Leidsekade 90, www.theaterbellevue.nl

Download hier de perskit

Informatie op onze website

Phylicia Kaldenhoven

phylicia@theaterbellevue.nl
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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.

De première is op woensdag 25 maart om 12.30 uur in de Paloni Zaal.
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