
Musical De Marathon feestelijk in première in
het nieuwe Luxor Theater Rotterdam.
1500 gasten in campingsmoking over de paarse loper.

Vanavond is in het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam de musical De Marathon

in première gegaan. De filmhit uit 2012 veroverde reeds vele harten en is vertaald

naar een musical die de must see van het seizoen wordt genoemd. Herkenbaar,

tragikomisch en oer-Hollands. Voor en door gewone mensen.

De Marathon vertelt het verhaal van Gerard, Nico, Kees en Leo – vier Rotterdamse

garagemonteurs –die tot voor kort hun dagen sleten met moorkoppen, bier en klaverjassen. Als

Gerards garage failliet dreigt te gaan, komen de mannen op het lumineuze idee om gesponsord

de marathon te lopen. 42 kilometers voor de heren met een conditie van nul en een instelling

van likmevestje… Gaat dat lukken? De mannen gaan in ieder geval bloedserieus in training

onder leiding van hun collega Yusuf, oud-marathonloper, om de garage van hun vriend te

redden. Onderweg blijkt er meer op het spel te staan dan alleen het halen van de finish.



Een ontroerende musical vol humor over vriendschap, liefde en de sores van vier underdogs

met het hart – maar vooral de tong – op de juiste plek. Naar het idee van Martin van

Waardenberg en Gerard Meuldijk, doorspekt met nieuwe nummers van Thomas Acda en David

Middelhoff. De regie is in handen van Job Gosschalk, bekend van Jeuk, ‘t Schaep met de 5

Pooten en De Zevende Hemel.

De monteurs uit de bijna failliete Rotterdamse garage worden gespeeld door John Buijsman,

Michiel Nooter, Kees Boot en Dennis Willekens. Andere castleden zijn o.a. Gürkan

Küçüksentürk, Terence van der Loo, Robbert van den Bergh, Jelka van Houten, Lucretia van der

Vloot, Roosmarijn Luyten en Jip Smit.

De voorstelling De Marathon is een gezamenlijke productie van Kemna Theater en Senf

Theaterpartners in samenwerking met het Luxor Theater Rotterdam. De Marathon speelt tot en

met eind mei door het hele land. Kijk voor tickets en actuele speeldata op:

De Marathon | Official site

https://www.de-marathon.nl/
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LOCATIE: nieuwe Luxor Theater Rotterdam

DATUM: zondag 19 maart 2017
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OVER SENF THEATERPARTNERS

Senf Theaterpartners representeert meer dan 50 theaterproducenten, gezelschappen en artiesten. Wij verzorgen
niet alleen de tourneeplanning maar we bewegen en ontwikkelen mee in de theaterwereld. Theaterproducties
moeten actueel zijn, relevant en interessant voor theaterbezoekers, daarom zorgen wij ervoor dat er ieder
seizoen weer een rijk gevuld en divers aanbod aan theaterproducties in de theaters te zien is. Wij maken ons
hard om met de juiste inzet en betrokkenheid de beste producties te ondersteunen, want Senf Theaterpartners
heeft hart voor theater!

PERS: Neem voor meer informatie en interviewaanvragen contact op met Esther Kroeze,

esther@senf.nl of bel 06 16 048 213

Senf Theaterpartnersnewsroom
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