
PERSBERICHT Amsterdam, 20 december 2016

Theater Bellevue presenteert de Bellevue Lunchtheatervoorstelling
Calcutta, vastenavond.

Een tekst van Robert Alberdingk Thijm, gespeeld door Kees Hulst, Ria Eimers en Elsie

de Brauw, in regie van Warre Simons.

De voorstelling is te zien van dinsdag 14 maart t/m vrijdag 11 april (m.u.v. zo/ma), 12.30

uur in de Paloni Zaal van Theater Bellevue.

De première is op vrijdag 17 maart.

Na de speelperiode in Bellevue Lunchtheater gaat de voorstelling t/m woensdag 4 mei op

tournee.

Een zwarte komedie over medisch toerisme, verziekte familieverhoudingen en het

bankroet van het Westerse superioriteitsdenken.

Voormalig KLM-piloot Kick Scheephuizen (Kees Hulst) en zijn vrouw Wies (Elsie de Brauw)

verblijven tien dagen in Hotel Presidency in Calcutta, niet zo ver van het Rabindranath Tagore

International Hospital. Wies zal daar een kleine facelift en neuscorrectie ondergaan.

Als voormalig piloot weet Kick dat je internationaal moet denken: de wereld is groter dan

Nederland. De medische faciliteiten zijn prima in India, de artsen uitstekend opgeleid en de

kosten een fractie de tarieven bij ons.

Kick geniet ervan dat hij zijn vrouw kan geven wat ze verlangt: een eeuwige jeugd. Zelf heeft hij

minder geluk. Een slopende spierziekte heeft hem inmiddels aan een rolstoel gekluisterd.

Daarom stond zijn zus Bes (Ria Eimers) erop dit keer mee te gaan om haar broer te

ondersteunen.

Voor Kick en Wies is Calcutta bekend terrein omdat Wies hier eerder onder het mes is gegaan,

maar voor Bes is het de eerste keer buiten Europa en ook nog eens de eerste keer dat ze thuis

vastenavond overslaat. Wat Bes een spannend avontuur leek in een ver, exotisch land, draait uit

op een grimmig carnaval waarvan geen van drieën ongeschonden terugkeert.

Calcutta, vastenavond is een nieuwe theatertekst van Robert Alberdingk Thijm, die eerder de

succesvolle Bellevue Lunchtheatervoorstelling Motregenvariaties schreef. De regie is in handen

van Warre Simons.



spel Elsie de Brauw, Ria Eimers, Kees Hulst tekst Robert Alberdingk Thijm regie

Warre Simons geproduceerd door Bellevue Lunchtheater (op tournee: Bellevue

Producties) beeld Ben van Duin

Robert Alberdingk Thijm studeerde in 1991 af aan de faculteit Rechtsgeleerdheid aan de

Universiteit van Amsterdam.

Hij heeft vele televisieseries op zijn naam staan, waarvan velen in de prijzen vielen. Zo won de

jeugdserie De Daltons de Prix Jeunesse en de Grote Kinderkast en werd het net als het

succesvolle Dunya & Desie genomineerd voor een Internationale Emmy Award.

De afgelopen jaren schreef Robert Alberdingk Thijm de zeer succesvolle televisieserie A’dam –

E.V.A., waarvan momenteel een Amerikaanse remake ontwikkeld wordt.

In seizoen 2013-2014 schreef Robert Alberdingk Thijm voor Bellevue Lunchtheater / Bellevue

Producties, het met sterren overladen Motregenvariaties, die na de speelperiode in Theater

Bellevue tevens op een landelijke tournee ging.

De pers over Motregenvariaties:

‘Een kundig, talig stuk, tragikomisch met een randje detective, uitstekend licht onderkoeld

gespeeld.’ (****Parool)

‘Geestig en eloquent.’ (****NRC)

‘Verrukkelijke speldenprikjes’ (****Volkskrant)

‘Vernuftig, literair steekspel.’ (****Telegraaf)

‘Gedurfde vorm en heerlijk spel.’ (Trouw)

‘Eerste theatertekst Alberdingk Thijm is voltreffer.’ (****Theaterkrant)

Speellijst tournee Nederland en België.

Bellevue Lunchtheater / Robert Alberdingk Thijm & Warre Simons: Calcutta,

vastenavond

- Dinsdag 14 t/m vrijdag 7 april (m.u.v. zo/ma), 12.30 uur

Theater Bellevue, Amsterdam

Bellevue Producties / Robert Alberdingk Thijm & Warre Simons: Calcutta,

vastenavond

- Dinsdag 11 april, 20.15 uur Theater aan het Spui, Den Haag

- Donderdag 13 & vrijdag 14 april, 20.30 uur Stadsschouwburg Utrecht, Utrecht

- Zaterdag 15 april, 20.30 uur Rotterdamse Schouwburg, Rotterdam



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.

- Dinsdag 25 & woensdag 26 april, 20.30 uur Toneelschuur, Haarlem

- Dinsdag 3 & woensdag 4 mei, tijd NTB Minard Schouwburg, Gent (B)
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