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Nieuwe Bellevue Lunchtheatervoorstelling Geef Rio maar de schuld Likeminds’

Non Profit Kapitalist / Bellevue Lunchtheater

Dinsdag 26 september t/m zaterdag 21 oktober 2017

We nodigen u van harte uit op de première van Geef Rio maar de schuld op zaterdag 30

september, 12.30 uur in de Paloni Zaal van Theater Bellevue. Meld u aan vóór 20 september

via Casper Koster:

Stichting Likeminds is al jaren een van de vaste bespelers van het Bellevue Lunchtheater.

Eerder produceerde zij de succesvoorstelling Schijn van Fahd Larhzaoui; geselecteerd voor het

Nederlands Theater Festival 2014 én favoriete keuze van De Wijkjury Amsterdam. In 2016

regisseerde Floris van Delft Yannick Jozefzoon in Voor mijn kinderen geschreven door Koos

Terpstra. Dit najaar is Likeminds terug met Geef Rio maar de schuld; de nieuwe tekst van

Jibbe Willems.

Geef Rio maar de schuld vertelt het verhaal van Andy en Gina. Het stel leeft al jaren boven

hun stand. Hun huwelijk is een woestijn. Ze teren op luxe en drugs, maar de fiascotaks is

bereikt. De enige en snelste weg naar geluk lijkt een enkele reis naar Rio. Aan de Copacabana

moet de liefde weer gaan stromen. Onder de Cristo Redentor moet de compassie weer bloeien.

Maar waar betaal je een nieuw leven van? Andy besluit zijn wanhopige broertje Hank te

betrekken bij een roofoverval op een juwelierszaak; die van hun ouders. Maar wanneer hun

moeder slachtoffer wordt van deze heist is het nog maar de vraag of Rio hun zielen gaat redden.

Mustafa Duygulu is als theatermaker al enkele jaren betrokken bij Stichting Likeminds.

Duygulu haalt de inspiratie voor zijn voorstellingen uit zijn persoonlijke 'filmklassiekers'.

Eerder maakte hij de succes-voorstelling Closer (2014) en Las Vegas (2015). Geef Rio maar de

schuld is ontstaan door zijn fascinatie voor de film Before the Devil Knows You’re Dead (2007).

Duygulu legt met auteur Jibbe Willems de personages op de snijtafel, die op een gewelddadige

manier proberen te ontsnappen aan hun noodlottige zelfbeeld.

Casper Koster
Casper@theaterbellevue.nl
020-530 5308
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Jibbe Willems onderzoekt in zijn teksten de schoonheid van het mislukken, de rafelranden

van de taal en de onbereikbare staat van het sublieme. Als toneelschrijver werkte hij onder

andere voor het Nationale Toneel, Toneelgroep Oostpool, De Utrechtse Spelen en Het Zuidelijk

Toneel. Sinds 2015 is hij als huisschrijver verbonden aan Toneelgroep Maastricht.

spel Joost Bolt, Mark Kraan, Whitney Sawyer concept, regie Mustafa Duygulu tekst

Jibbe Willems scenografie Ruben Wijnstok geluidsontwerp Tim Olivier Somer

geproduceerd door Likeminds’ Non Profit Kapitalist / Bellevue Lunchtheater

publiciteitsbeeld Casper Koster
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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.

Speeldata: - Dinsdag 26 september t/m zaterdag 21 oktober (m.u.v. zo/ma), 12.30 uur - Theater

Bellevue, Amsterdam

Meld u aan voor de première op 30 september vóór  20 september via Casper Koster

Casper Koster
Casper@theaterbellevue.nl
020-530 5308
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