
Minou Bosua en moeder Jopie (87) samen op
het toneel in Bellevue Lunchtheater

Minou Bosua, voorheen de helft van cabaret duo De Bloeiende Maagden, is met haar nieuwe

gezelschap MINOUX terug in het theater. Van 25 oktober t/m 10 november staat ze samen met

haar moeder Jopie (87) en zes oudere dansers op het toneel in Bellevue Lunchtheater met de

dancing-docu-comedy Moeder mag niet dood. Samen geven ze een energiek beeld van

omgekeerde euthanasie, als broodnodig tegengeluid bij het maatschappelijke debat over

ouderen.

Een ontroerende en optimistische voorstelling die de mogelijkheid heeft uit te monden in een

levensverlengende dansmiddag voor iedereen.

Over Moeder mag niet dood

Moeder Jopie heeft zich voorgenomen om niet dood te gaan. Dochter Minou heeft beloofd haar

daarbij te helpen, ze weet alleen niet meer wanneer. Deze zoektocht voert Minou terug naar het

punt waarop ze de belofte heeft gedaan. Wat zijn de consequenties van moeders ongebreidelde

levenslust voor haar eigen overtuiging?

Ondertussen danst en leert Jopie haar de rituelen van levensdrift. Begin de dag met lege

darmen. Met volle darmen kun je niet denken. Zorg tenminste voor één levende plant. En zing

iedere dag voor iemand die je bent vergeten.

Vrolijk zwierend richting eeuwigheid geven moeder en dochter een energiek beeld van een

omgekeerde euthanasie, als broodnodig tegengeluid bij het maatschappelijke debat over ou-

deren. Een ontroerende en optimistische voorstelling die de mogelijkheid heeft uit te monden in

een levensverlengende dansavond voor iedereen.

idee, tekst en spel Minou Bosua

de moeder Jopie Bosua

the gang van Jopie Dansers Gouden Dans

artistiek team Annelies van Wieringen, Maasja Ooms, Ireen Kurvers, Wannie de

Wijn, Corien Baart

Over het drieluik Moeder, Vader en De Kinderen



Moeder mag niet dood is het eerste deel van het drieluik Moeder, Vader en De Kinderen. Een

trilogie over de rijke, geheimzinnige en vaak gesloten structuren van het gezin. Voor ieder deel

werkt Minou samen met verschillende artistieke partners. Moeder mag niet dood wordt

ontwikkeld i.s.m. met filmmaker Maasja Ooms (winnaar juryprijs IDFA 2017) en choreograaf

Ireen Kurvers (Gouden Dans).

Over Minou Bosua

MINOUX is het splinternieuwe gezelschap van theatermaker Minou Bosua, voorheen de helft

van cabaretduo De Bloeiende Maagden. Met haar gezelschap ontwikkelt ze een eigen vorm van

theater, die ze ‘Bewustzijns-amusement’ noemt. Met persoonlijke verhalen en ervaringen als

vertrekpunt maakt MINOUX theater dat raakt en tegelijkertijd vermaakt, door van herkenbare

levensworstelingen pakkende verhalen en verrassende beelden te maken.

Speeldata

Theater Bellevue: wo 24 okt t/m za 10 nov, 12:30 uur (m.u.v. zo/ma) Perspremière:

zaterdag 27 oktober, 12:30 uur, Theater Bellevue, Amsterdam In de Nederlandse

Theaters: 22 sep 2018 t/m 21 jan 2019

Meer informatie en kaarten

www.theaterbellevue.nl/moedermagnietdood

 

Niet bedoeld voor publicatie

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



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.

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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