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Steef de Jong keert terug in Bellevue Lunchtheater.



Afgelopen jaar maakte Steef de Jong samen met Alex Klaasen De Modern Art

Revue in Bellevue Lunchtheater. Nu gaat hij aan de slag met een ander oud

theatergenre: de operette. Steef's Operette Uurtje is van 1 t/m 17 december te zien

in Theater Bellevue.

Steef’s Operette Uurtje

De operette is dood. Leve de operette! Steef de Jong laat op z’n eigen onnavolgbare wijze de

schoonheid zien en horen van operettes uit lang vervlogen tijden. In Steef’s Operette Uurtje

neemt hij je mee naar de onderwereld van Offenbach’s beroemdste operette. 

Het is de eerste voorstelling van de twee die Steef maakt over de mythe van Orpheus en

Eurydice. Afgelopen zomer was deze al te zien op de Parade en nu breidt hij de voorstelling uit

tot een Lunchtheatervoorstelling. 

De tweede voorstelling Orfeo, een drama van karton gaat in het voorjaar van 2018 in première

en maakt een tournee door het hele land. Op 21 en 22 april te zien in Theater Bellevue. Ga mee

in de schoonheid, verwondering en fantasie van de wondere wereld van de operette.

Steef de Jong

Steef de Jong (1983) is theatermaker, liedjesschrijver en beeldend kunstenaar. In zijn werk

zoekt hij graag de grens op tussen kunst en kitsch, ratio en sentiment, realiteit en fantasie,

subtiele details en grote gebaren. Hij heeft een fascinatie voor de operette: het miskende

stiefkind van de opera en de moeder van de musical.

“Alles wat hij op het podium doet lijkt eenvoudig, maar hij doet het zo
onweerstaanbaar en onderhoudend dat je jezelf vergeet.” - Jury BNG Bank
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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.

Vrijdag 1 t/m zondag 17 december 2017, 12:30 uur (m.u.v. ma/za)

-----------------------------------------------------------

Voor meer informatie en het reserveren van perskaarten kunt u contact opnemen met:

Laura Kemp
LauraKemp@theaterbellevue.nl
020-5305311
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