
Niemandsland - Bellevue Producties / Eva
Jansen Manenschijn
op tournee
De Bellevue Lunchtheatervoorstelling Niemandsland, die vorig seizoen drie weken te zien

was in Theater Bellevue, gaat op tournee. De voorstelling, geschreven door Eva Jansen

Manenschijn, wordt gespeeld door Tijn Docter (die Alwin Pulinckx vervangt) en Anne-

Chris Schulting en geregisseerd door Eva Tijken.

 

De voorstelling gaat van 6 april t/m 26 mei op tournee langs 18 theaters.

Een filmische en muzikale compositie van gedachten en ervaringen

‘Jij keek naar de schepen aan de horizon. Dat onbewoonde gebied. Waar niemand woont. Waar

iedereen op doorreis is. De doorreis. Dat is alles.’

Na veertien jaar keert een pianist terug naar zijn geboorteplaats. Op de berg waar zijn moeder

kort geleden is begraven, treft hij een jonge vrouw met wie hij is opgegroeid. In een filmische en

muzikale compositie van gedachten en ervaringen, waarin heden en verleden vervloeien, zoeken

twee ontheemden bescherming bij elkaar; in een poging hun eenzaamheid te ontvluchten.  Eva

Jansen Manenschijn schreef met Niemandsland een intieme voorstelling in een beeldende,

poëtische taal, die doet denken aan de toneelstukken van Marguerite Duras en Jon Fosse.

 

spel Tijn Docter, Anne-Chris Schulting tekst Eva Jansen Manenschijn  regie Eva

Tijken vormgeving & kostuumontwerp Janne Sterke, Nelli Bodt  muziek Christiaan

Verbeek dramaturgie Florian Hellwig, Tom Helmer  beeld Casper Koster

techniek Lucas de Groen productieleiding  Mariska van der Fluit artistiek

producent Frank Noorland 

 

Tournee 6 april t/m 26 mei 2018

Theaters tournee www.theaterbellevue.nl/niemandsland

 

Niet bedoeld voor publicatie Voor interviews & foto’s kunt u contact opnemen met:

Theater Bellevue, PR & Marketing, Saskia de Ruiter, tel: 020-5305309,

saskia@theaterbellevue.nl, www.theaterbellevue.nl

https://www.theaterbellevue.nl/agenda/1220/Bellevue_Producties_Eva_Jansen_Manenschijn/Niemandsland/






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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