PERSBERICHT Amsterdam, 18 september 2017

Nieuwe Bellevue Lunchtheatervoorstelling Buik
Mugmetdegoudentand / Bellevue Lunchtheater
Dinsdag 31 oktober t/m zaterdag 25 november 2017

We nodigen u van harte uit op de première van Buik op zaterdag 4 november, 12:30 uur in
de Paloni Zaal van Theater Bellevue.
Meld u aan vóór maandag 23 oktober via Laura Kemp
Laura Kemp
LauraKemp@theaterbellevue.nl
020-5305311

Buik
Bob neemt zijn zus Marit voor haar veertigste verjaardag mee naar de Texelse duinen. Maar als
ze in het vakantiehuisje zijn, blijkt dat hij nog een plan heeft: haar op subtiele wijze vragen of ze
draagmoeder wil worden voor hem en zijn vriend. Een komedie over oude wrok en nieuw leven.
Over traag zaad, snelle beslissingen, makkelijke beschuldigingen en moeilijke keuzes. En over
de vraag: wat heb je over voor je broer of zus?
Drieluik
Na Fifty Fifty en Een Flinke Linkse Vrouw spelen Marcel Musters en Lies Visschedijk opnieuw
bij Mugmetdegoudentand in een komedie van schrijfster Aaf Brandt Corstius. Samen met Buik
vormen de voorstellingen een drieluik over man-vrouwrelaties. In Fifty Fifty stond de open
relatie van een echtpaar centraal, Een Flinke Linkse Vrouw liet de ongemakkelijke relatie van
twee vreemden in een huis zien en Buik gaat over de familieband van een broer en een zus.
Mugmetdegoudentand is al jaren een van de vaste bespelers van het Bellevue Lunchtheater
en een van de huisgezelschappen van Theater Bellevue. De Mug maakt theater dat onze
samenleving met een persoonlijke stem beschrijft. Over die samenleving, die momenteel
onnavolgbaar snel aan het veranderen is, klinken allerlei meningen die inwisselbaar lijken te
zijn.
spel, regie Marcel Musters, Lies Visschedijk
tekst Aaf Brandt Corstius
decor X+L
kostuum Maartje Wevers
beeld collage Daria Birang
fotografie Inez van Lamsweerde en Vinoodh Matadin / X+L

Speeldata: dinsdag 31 oktober t/m zaterdag 25 november (m.u.v. zo/ma), 12:30 uur - Theater
Bellevue, Amsterdam
Meld u aan voor de première op zaterdag 4 november vóór 23 oktober via Laura Kemp.
Laura Kemp
LauraKemp@theaterbellevue.nl
020-5305311

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.

Theater Bellevuenewsroom

