
KAAP FURIE. Vrouwen verenigen zich tegen seksuele intimidatie. Een moderne treinkaping

met grootse gevolgen. #treintjekapenkusjesvragen

Na Geen Paniek! Van DeLaMar Producties zijn Johanna Hagen en Wendell Jaspers óók

dit seizoen te zien in KAAP FURIE van Bellevue Producties, een tekst van de jonge schrijver

Sara van Gennip.

KAAP FURIE - Dinsdag 9 januari t/m zaterdag 3 februari 2018

Première: za 13 jan - 12:30 uur

KAAP FURIE credits

tekst Sara van Gennip regie Nina de la Parra spel Johanna Hagen, Wendell Jaspers,

Leòn Ali Cifteci vormgeving Jutta Bornemann dramaturgie Tom Helmer publiciteit

Casper Koster



In de nieuwste Bellevue Lunchtheatervoorstelling spelen Johanna Hagen en Wendell Jaspers

twee zusjes met brute plannen. Ze kapen een trein op internationale vrouwendag. Midden in de

polder van Bovenkarspel trekt Gaia aan de noodrem en bindt Judith een welwillende

conducteur (Leòn Ali Cifteci) vast in een tweedeklascoupé. Wat begint als een ludieke actie,

groeit via social-media uit tot een wereldwijd protest tegen seksuele intimidatie.





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

Bij regisseur Nina de la Parra zijn emancipatie, gender en etnische identiteit een rode draad.

De balans tussen menselijke kwetsbaarheid en lef heeft in haar werk een voelbare urgentie. De

la Parra studeerde in 2015 cum-laude af van de regieopleiding van de ‘Folkwang Universität der

Künste Essen/Bochum’. Sinds 2014 is Nina als regieassistent verbonden aan Toneelgroep

Amsterdam, en werkte samen met Ivo van Hove en Simon Stone.

Sara van Gennip schrijft moderne mythes waarin een duivels dilemma centraal staat.

Ritmisch, beeldend, zintuiglijk. Vaak zijn het verhalen waarin mensen discussiëren, liefhebben

en geloven tegen beter weten in. Van Gennip studeerde in 2012 af aan de

(drama)schrijfopleiding van de HKU en daarna filosofie aan de UvT. Feminisme en de tol van

idealen zijn belangrijke thema’s in haar werk.

Eerder dit seizoen speelde Johanna Hagen en Wendell Jaspers samen in de zomerkomedie

Geen Paniek! van DeLaMar Producties. Wendell Jaspers speelde eerder o.a. bij Theater Utrecht,

MATZER Theaterproducties, en is in 2004 genomineerd voor de Colombina Toneelprijs.

Jonanna Hagen is voornamelijk in Film/Televisie te zien bij series als Dokter Tinus, Danni

Lowinski en Smeris.

KAAP FURIE – dinsdag 9 januari t/m zaterdag 3 februari 2018 De première is op zaterdag 13

januari, 12:30 uur in de Paloni Zaal van Theater Bellevue. Première: zaterdag 13 januari.

Niet bedoeld voor publicatie - voor meer informatie en het reserveren van perskaarten kunt

u contact opnemen met: Theater Bellevue, Afdeling PR & Marketing: Casper Koster / E

Casper@theaterbellevue.nl / T 020-5305308 / www.theaterbellevue.nl

http://www.theaterbellevue.nl/


geproduceerd. Behalve eigen producties zijn hier ook regelmatig voorstellingen van bestaande gezelschappen en
producenten te zien.
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