
Theater Bellevue presenteert:

Shostakovitsj

Dic van Duin & Jacob de Groot / Bellevue Lunchtheater

De voorstelling is te zien van dinsdag 3 t/m zondag 8 december (m.u.v. za), 12.30 uur in

de Paloni Zaal van Theater Bellevue.

Er is geen (pers)première.

De keuze tussen leven en sterven, over persoonlijke en artistieke integriteit.



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.

1936. Ergens in een appartementengebouw in Leningrad staat een man te wachten bij een lift

tot ze hem komen ophalen. De zuiveringen van Stalin woeden in alle hevigheid. Mensen worden

uit hun huizen gehaald en vermoord of naar de Goelag afgevoerd. Binnen enkele weken is de

alom bewonderde en gevierde componist Dimitri Shostakovitsj tot volksvijand verklaard. Zijn

opera Lady Macbeth van Mtensk beviel Stalin allerminst. De man wacht. Maar ze komen niet.

Het is zijn tijd nog niet. Het is het begin van een bestaan in een systeem waar angst het leven

bepaalt. Waarin je tenslotte je principes en werk verloochent en je vrienden zich van je afkeren. 

Shostakovitsj gaat over de keuze tussen leven en sterven, over persoonlijke en artistieke

integriteit. Over hoe lastig het is om laf te zijn. Met de door de wol geverfde theatermaker Dic

van Duin en de jonge acteur en muzikant Jacob de Groot. Twee mannen en een vleugel (die er

niet voor niks staat). 

spel, script Dic van Duin

spel, piano Jacob de Groot

adviezen Matin van Veldhuizen

muziek Shostakovitsj

met dank aan Theater Bellevue / Bellevue Lunchtheater

Deze voorstelling kwam zonder subsidie en crowdfunding tot stand.

Anna van der Heiden
anna@theaterbellevue.nl
020-530 5308

mailto:anna@theaterbellevue.nl


Theater Bellevuenewsroom

http://theaterbellevue.pr.co/
http://theaterbellevue.pr.co/

