
Theater Bellevue presenteert: Rooftop Memories
Bellevue Lunchtheater / TRYATER / EELCO VENEMA

In een wonderlijk archief dwaalt een zonderlinge man rond: Cornelis P. Hij verliest zichzelf in
herinneringen, raakt er in verstrikt. Een beeld dat telkens terugkomt is dat van zijn jongere ik, die
bovenop een dak staat en er naar verlangt te kunnen vliegen. Wanneer er een mysterieuze vrouw in
de ruimte verschijnt, wordt de man geconfronteerd met zijn verleden. Als een dansende demoon
spaart zij hem niet. 
Rooftop Memories is een absurdistische ontrafeling van het leven en de liefde van Cornelis P.

Rooftop Memories is de nieuwe toneeltekst van de Friese acteur en schrijver Eelco Venema. In zijn
werk combineert hij persoonlijke verhalen met theatrale, surrealistische fantasieën. In 2013 maakte
hij samen met acteur Lourens van den Akker en de jonge regiseusse Tatiana Pratley bij Tryater de
voorstelling Heimwee naar Hurdegaryp, die dat jaar succesvol op Oerol speelde. Rooftop Memories
is een vervolg op de samenwerking van Eelco Venema en Tatiana Pratley bij Tryater.

De laatste week van januari speelt deze Bellevue Lunchtheatervoorstelling in het kader van de
Tryaterweek in Theater Bellevue. Deze week zijn in Theater Bellevue ook Thúsfront, In moaie jûn en
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Heimwee nei Hurdegarypvan Tryater te zien (Nederlandstalig boventiteld). Het randprogramma, met
o.a. De Schrijversavond op 27 januari, laat zien waar Tryater haar inspiratie vandaan haalt.

Nederlands gesproken, met flarden Frysk.

spel Eelco Venema, Ali Zijlstra, Peer van den Berg
tekst Eelco Venema
regie Tatiana Pratley
dramaturgie Inés Sauer
vormgeving Sarah Nixon
muziek Hilbrandt
techniek Ben Vrielink, Aart Laferte, Jan Sol
choreografie Omar Smids, Marleen Suurmeijer
decorbouw Pieter-Jilles Tjoelker
fotografie campagnebeeld Lieke Romeijn
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Eelco Venema (1977, Sneek) is sinds 2000 als speler en regisseur verbonden aan het Friestalige
professionele theatergezelschap Tryater. Daar speelde hij onder andere in Ronja de Roversdochter
(regie Jos Thie),Blowing van Jeroen van den Berg (regie Ira Judkovskaja) en Oom Wanja(regie Ira
Judkovskaja). Zijn fysieke spel viel op in de jeugdvoorstellingStamppot Schmidt (regie Bram de Goeij)
en in het door hem geïnitieerdeDiscopigs (regie Tamara Schoppert). 

Tatiana Pratley (1985, Leeuwarden) is regisseur en theatermaker. Ze studeerde in 2012 af aan de
regieopleiding van de Amsterdamse Hogeschool van de Kunsten. Sinds haar afstuderen is ze als
jonge maker verbonden aan Tryater. Ze regisseerde de afgelopen jaren montagevoorstellingen, sterk
bewerkte repertoirestukken en muziektheatervoorstellingen, waaronder BAAL (afstudeervoorstelling
Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie 2015) en En de Ander van Orgel Vreten bij het
Zuidelijk Toneel.  

---

In 2013 maakten Tatiana Pratley, Eelco Venema en Lourens van den Akker de montagevoorstelling
Heimwee nei Hurdegaryp, een trip door hallucinante beelden, sterke verhalen en kwetsbare
herinneringen aan een Fries dorp. De Volkskrant vond het een Oerolpareltje.

Rooftop Memories is een vervolg op de samenwerking van Eelco Venema en Tatiana Pratley bij
Tryater. Dit door Eelco geschreven en door Tatiana geregisseerde stuk combineert persoonlijke
verhalen met theatrale, surrealistische fantasieën. In de voorstelling wordt Nederlands gesproken,
met flarden Frysk.

De tekst van Rooftop Memories is in een tekstboekje te koop bij de voorstelling.

Speeldata Theater Bellevue: vr 8 t/m za 30 jan (m.u.v. ma) – 12.30 uur 
Première za 9 jan – 12.30 uur 

Reserveren: Theater Bellevue, Leidsekade 90, 1017 PN Amsterdam
www.lunchtheater.nl / telefoon: 020-5305301

http://www.theaterbellevue.nl/zoeken/?q=rooftop  

Download hier het persbericht en beeld.
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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.

Anna van der Heiden
anna@theaterbellevue.nl 
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