
THEATER BELLEVUE PRESENTEERT NIEUWE VOORSTELLING VAN
HANNAH VAN WIERINGEN: ALS VROUWEN VRIENDEN ZIJN
Na het succes van de Bellevue Lunchtheater-voorstelling Mahler & Kokoschka

schrijft Hannah van Wieringen Als vrouwen vrienden zijn. Dertien lichtvoetige

scènes gebaseerd op columns uit Theatermaker, speciaal herschreven voor

actrices Eva Marie de Waal en Janneke Remmers. Na een 20-tal voorstelling in

het Bellevue Lunchtheater in Amsterdam, volgt een tournee langs de Nederlandse

theaters.

Over Als vrouwen vrienden zijn

Twee vrienden ontmoeten elkaar dertien keer, in dertien maanden. Op een terras, het strand of

in een suikerbietenveld bezien zij hun levens. Op een licht bitterzoete manier bespreken zij wat

hen bezighoudt. Global warming, magenta broekpakken, octopussen, verliefd zijn.... Gewone

dingen eigenlijk. Tussen de regels door halen ze adem bij elkaar. Kan een vriendschap zo intens

vanzelfsprekend zijn dat je bijna vergeet hoe bijzonder het is?

“Als vrouwen vrienden zijn is een eerbetoon aan vriendschap, het gewicht én de lichtheid

ervan”, aldus Hannah van Wieringen.

tekst Hannah van Wieringen spel Janneke Remmers, Eva Marie de Waal eindregie

Matijs Jansen vormgeving Miek Uittenhout

Hannah van Wieringen

Hannah van Wieringen schrijft, vertaalt en bewerkt toneel, proza en poëzie. In 2018 maakte ze

haar debuut bij Theater Bellevue met de succesvolle lunchvoorstelling Mahler & Kokoschka, die

na 20 lunchvoorstellingen met volle zalen en lovende recensies in de programmering van de

grote zaal werd opgenomen.

De pers over het werk van Hannah van Wieringen:

“Barstensvol leven zit deze poëzie. (…) Het is ruig en sexy, het fluistert en het knettert.” Trouw

“(...) als de prachtig broeierige tekst van Hannah van Wieringen ons al bijna een uur bij de

kladden heeft." Parool “Van Wieringen schrijft in gulzige, dansende zinnen die je in het verhaal

zuigen” De Standaard

Speeldata

Bellevue Lunchtheater



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

di 25 september t/m za 20 oktober 2018, 12:30 uur (m.u.v. zo/ma) Première: zondag 29

september, 12:30 uur Theater Bellevue, Amsterdam

Tournee Nederlandse theaters

·         wo 24 okt 2018, 20:00 - Toneelschuur, Haarlem

·         ma 5 nov 2018, 12:30 - Theater Concordia, Enschede

·         do 8 nov 2018, 20:30 - Zwolse Theater, Zwolle

·         vr 9 nov 2018, 20:30 - Theater de Blauwe Kei, Veghel

·         za 10 nov 2018, 21:00 - Theater Walhalla, Rotterdam

·         do 15 nov 2018, 20:30 - Parkstad Limburg Theater, Heerlen

·         za 17 nov 2018, 20:00 - ECI Cultuurfabriek, Roermond

·         di 20 nov 2018, 20:30 - De Nieuwe Vorst, Tilburg

·         di 27 nov 2018, 20:00 - Het Nationale Theater, Den Haag

·         wo 28 nov 2018, 20:30 - Theater Bouwkunde, Deventer

·         za 1 dec 2018, 20:30 - Theater Ins Blau, Leiden

·         do 6 dec 2018, 20:30 - Groene Engel, Oss

·         vr 7 dec 2018, 20:30 - Pand P, Eindhoven

·         za 8 dec 2018, 20:00 - Het Oude Raadhuis, Hoofddorp

·         wo 12 dec 2018, 20:00 - Theater aan de Rijn, Arnhem

·         do 13 dec 2018, 20:30 - De Harmonie, Leeuwarden

·         vr 14 dec 2018, 20:30 - LUX, Nijmegen

·         za 15 dec 2018, 20:30 - Theater Rotterdam

·         di 18 dec 2018, 20:15- Stadsschouwburg Groningen

Meer informatie en kaarten www.theaterbellevue.nl/alsvrouwenvriendenzijn  

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: Voor meer informatie, interviews,

beeldmateriaal en het reserveren van perskaarten, neemt u contact op met Jettie Nijenhuis

jettie@theaterbellevue.nl of 06-10655857
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objecttheater geprogrammeerd.

Klein Bellevue is dé springplank voor cabaret- en kleinkunsttalent.

Bellevue Lunchtheater is de ‘schrijfwerkplaats’ van Theater Bellevue in Amsterdam. Presenteert én produceert
al meer dan 30 jaar nieuw Nederlandstalig repertoire dat ruimte biedt aan de stemmen van theatermakers die op
de wereld om ons heen reflecteren. Bellevue Lunchtheater is dagelijks om 12:30 uur te zien in de speciaal
ingerichte Paloni Zaal.
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