
Bellevue Lunchtheater en Orkater presenteren:

237 redenen om door te gaan

Theater Bellevue en Orkater presenteren de Bellevue Lunchtheatervoorstelling 237 redenen

om door te gaan, gespeeld en geschreven door Geert Lageveen en

Leopold Witte. De voorstelling is te zien van dinsdag 7 februari t/m zaterdag 4 maart

(m.u.v. zo/ma), 12.30 uur in Theater Bellevue. De première is op zaterdag 11 februari

2017 om 12.30 uur in de Paloni Zaal.

 

Een feelgood voorstelling over het leven zelf



Opnieuw geven Geert Lageveen en Leopold Witte zich bloot tijdens de lunch. Ze hebben

dringend behoefte de balans op te maken. Waar staan ze in hun leven? Hoe lang hebben ze nog?

Hoe willen ze herinnerd worden? Is er leven na de seks? En welke plaatjes moeten er gedraaid

worden op hun allerlaatste feestje?

Om een antwoord te vinden op die vragen, leggen Geert Lageveen en Leopold Witte elkaar het

vuur aan de schenen. Op dezelfde persoonlijke en herkenbare manier als in hun veelgeprezen

voorstelling 237 redenen voor seks.

 

237 redenen om door te gaan; over de naderende aftakeling, bucketlists en door blijven dansen,

een feelgood voorstelling over het leven zelf.

 

Geert Lageveen en Leopold Witte maakten in 2011 de voorstelling 237 redenen voor seks.

De feelgood voorstelling was een coproductie met Bellevue Lunchtheater en keerde in 2013 op

veler verzoek terug als avondvullend programma, maar dan met nog meer seks!

 

tekst, spel Geert Lageveen, Leopold Witte

regie Michiel de Regt

dramaturgie Laura van Dolron

237 redenen om door te gaan is een co-productie tussen Bellevue Lunchtheater en

Orkater



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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