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Herinnering: Eva Crutzen weer op tournee met
Opslaan Als
Vanaf vanavond staat cabaretière Eva Crutzen met haar theatertournee Opslaan

Als weer op het toneel. De reprise is een mooi vervolg op haar succesvolle jaar

2018, waarbij het tweede seizoen van sketchprogramma Klikbeet op televisie

kwam, Crutzen haar eigen EP uitbracht, regelmatig te gast was bij De Wereld

Draait Door en een uitverkocht kerstprogramma in Amsterdam speelde.

Crutzen is energiek, muzikaal en heeft een volstrekt originele stijl. De voorstelling Opslaan

Als is lovend ontvangen door de pers, waardoor een reprise niet uit kon blijven. Opslaan als is

een persoonlijk programma over herinneringen: waarom je triviale dingen, zoals de songteksten

van de liedjes van Ruth Jacott, wél onthoudt maar de belangrijke zaken niet; zoals wat je

moeder tegen je zei op de laatste dag van haar leven. 

⏲



“Je bestaat eigenlijk uit herinneringen, je identiteit is daaruit opgebouwd. Ik vind het een

fascinerend onderwerp. In de voorstelling heb ik het over dat je een optelsom bent van alle

angsten en goedbedoelde levensadviezen van je ouders die, op het moment dat jij in de

puberteit komt, zelf in een midlifecrisis zitten en in hun paniek je misschien wel juist de

verkeerde dingen meegeven.” Lachend: “zo komen we in een vicieuze cirkel natuurlijk!”

Crutzen haar onderwerpen zijn even komisch als schrijnend. Met snelle sketches, verhalen,

personages en liedjes ondersteund met harde beats en videoprojectie.

Televisie

Naast haar reprise Opslaan Als is Crutzen in het nieuwe jaar weer te zien op televisie. De

opnames van alweer het derde seizoen van het satirische sketchprogramma Klikbeet, waar

Crutzen een vaste bijdrage aan levert, zijn in volle gang en worden vanaf april op NPO 3

uitgezonden. Daarnaast gaat Crutzen deze zomer een eigen programma maken voor de NPO dat

in het najaar te zien is.

Opslaan Als is t/m 3 juni te zien in het theater.

Voor speellijst en kaarten: evacrutzen.nl

Neem voor meer informatie of interview aanvragen contact op met:

High res. beeldmateriaal:

Luca Ronner
luca@senf.nl
010 5937 478

mailto:luca@senf.nl


https://senf.pr.co/images/300434
https://senf.pr.co/images/271327
https://senf.pr.co/images/271326
https://senf.pr.co/images/271325
https://senf.pr.co/images/271329
https://senf.pr.co/images/271323


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!
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