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Theater Bellevue & Zina / Adelheid | Female Economy presenteren de Bellevue

Lunchtheatervoorstelling Niet meer zonder jou. Geschreven en gespeeld door Nazmiye

Oral en geregisseerd door Adelheid Roosen.



De voorstelling is te zien van dinsdag 6 t/m vrijdag 30 december (m.u.v. za/ma), 12.30

uur in de Paloni Zaal van Theater Bellevue.

‘Je vader en ik hebben besloten, als je niet doet wat wij zeggen, plegen we

zelfmoord.’

‘Die zin sloeg me in mijn rug en voor het eerst in mijn 18 jaren sloeg hij me glashelder. Ik

draaide me om en zag mijn plek te midden van mijn gemeenschap, onbewoond door mij. Want

anders. Dus onwaardig. Een plek om voorgoed te verlaten. Ik keek mijn moeder bloot in haar

ogen. Maar het is mijn plek, mijn geboorterecht. Ik laat van mij geen vreemde maken. Ik zal niet

doen wat je zegt. Ik zal mijn eigen pad volgen, en terwijl ik dat doe, kun je me niet verstoten

want ik zál anders zijn, maar niet meer zonder jou.’

'Wat een prachtig project van Nazmiye Oral en Adelheid Roosen – sterke vrouwen. Je

bewondert daardoor nog meer de moed en liefde van moeder Oral om mee te doen aan deze

voorstelling, waarin ze vorstelijk overeind blijft in haar eerlijke nuchterheid, voorzichtige humor

en universele wijsheid.’ (****Theaterkrant)

'Het is een schouwspel, een moedig schouwspel en heel mooi.’ (****Volkskrant)

Nazmiye Oral ontwikkelde het concept voor Niet meer zonder jou op grond van haar eigen

ervaring. In de voorstelling vertellen acteurs samen met hun dierbaren hoe ze hun eigen weg

zijn gegaan terwijl ze tegelijk weigerden zich te vervreemden van hun gemeenschap. 

In Niet meer zonder jou zijn we getuige van de schurende, huiverige, soms angstige én dierbare

ontmoetingen tussen een lid van de traditionele moslimgemeenschap, moeder Havva, en een

vrijgevochten familielid, dochter Nazmiye.

Een openbaar gesprek aan met haar moeder Havva, over dat waar vroeger in het gezin nooit

over gesproken werd.

spel Havva Oral, Nazmiye Oral tekst, concept Nazmiye Oral regie Adelheid

Roosen regie-assistentie Lauren Rissik muziek Seval Okyay lichtontwerp Jantje Geldof

vormgeving, kostuums Dymph Boss fotografie foto-expo Çiğdem Yüksel research Kim

Zonneveld coproductie Zina, Adelheid | Female Economy met dank aan Toneelgroep

Amsterdam



Nazmiye Oral is schrijfster van aard en van beroep. Ze stond aan de wieg van Zina en was

schrijver voor de Volkskrant en schreef toneelstukken voor het Nationale Toneel. Als actrice was

zij jarenlang te zien in Gesluierde Monologen. In 2011 schreef ze haar eerste roman, Zehra. Haar

hart gaat uit naar de mens en zijn pogingen om het leven ten volle aan te gaan.

Reserveren: Theater Bellevue, Leidsekade 90, www.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.
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