
Bellevue Lunchtheater & Generale Oost
presenteren:

Turing



Theater Bellevue & Generale Oost presenteren de Bellevue Lunchtheatervoorstelling Turing.

Geschreven en gespeeld door Lowie van Oers, met tekstcoach Willen de Wolf en

geregisseerd door Suze Milius.

De voorstelling is te zien van dinsdag 18 oktober t/m zaterdag 5 november (m.u.v. zo/ma),

12.30 uur in de Paloni Zaal van Theater Bellevue.



Het verhaal van een jongen die een denker is, maar een dichter zou willen zijn. Alan Turing,

bekend van de film The Imitation Game, is wellicht de grootste maar sowieso de meest tragische

wiskundige van de twintigste eeuw.

In Turing brengt Lowie van Oers een ode aan de man die op zijn vierentwintigste het grootste

probleem uit de wiskunde oploste en met zijn turingmachine het begin van de computer

inluidde. Die een oorlogsheld werd door de Duitse code, de enigma, te kraken. Die veroordeeld

werd vanwege zijn homoseksualiteit in het Engeland van de jaren vijftig, chemisch gecastreerd

werd en twee jaar later, op zijn eenenveertigste, zelfmoord pleegde met een vergiftigde appel.

En Lowie brengt een ode aan de wiskunde zelf. Aan de abstractie. De logische redenering. De

schoonheid van het bewijs. En het denken. Het elke keer weer een stap verder denken. Want

zoals elke wiskundige weet ligt de waarheid altijd nog één laag dieper.

'De monoloog Turing van Lowie van Oers is zo volmaakt weerbarstig als de realiteit zelf: zo zie je

het toch niet vaak in het theater.' ( Theaterkrant)

'Waarom hebben ze haar niet begraven; iedereen dacht toch dat ze dood was? Deze en andere

prikkelende vragen mixt acteur Lowie van Oers (28) in zijn fraaie monoloog Turing met

elegante stellingen uit de wiskunde en paradoxen uit de logica. Ook de binaire scheiding tussen

'zijn of niet zijn' (Hamlet), 0 en 1 (de basis van machinale beslissingen) en waar en niet waar (de

leugenaarsparadox) vervlecht hij naadloos met Turings biografie én die van hemzelf.'

( Volkskrant)

'In een korte monoloog vervlecht Lowie van Oers het levensverhaal van Enigma-kraker Alan

Turing op een dusdanig geniale manier met dat van zichzelf, dat de wiskunde ook buiten een

wetenschappelijke context toepasbaar wordt.' ( 8Weekly)

Lowie van Oers sloeg op zijn vierde de tweede klas van de kleuterklas over. Op zijn achtste werd

hij tweede van Nederland met schaken. Op zijn achttiende studeerde hij een jaar lang natuur-

en wiskunde. Op zijn twintigste begon hij aan de Arnhemse toneelschool, waar hij in 2012

afstudeerde. Turing is zijn eerste theatertekst en zijn derde voorstelling bij Generale Oost.

spel, tekst Lowie van Oers

regie Suze Milius

tekstcoach Willem de Wolf

decorontwerp Studio Dennis Vanderbroeck



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.

voorpubliciteitsbeeld Joost de Haas

met dank aan OT Rotterdam, Tobias Nierop, Philip Michgelsen, Göran Sundholm,

Kevin Toma

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