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Hanna van Hendrik keert terug naar Twente.
Na het grote succes van 2019, komt de een herneming van de voorstelling Hanna van Hendrik

in de zomer van 2022 weer terug in Twente. Vandaag start de kaartverkoop op

hannavanhendrik.nl.
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In 2019 was dit grootste muziektheaterspektakel, een initiatief van actrice Johanna ter Steege,

te zien op Vliegveld Twenthe. Meer dan 50.000 mensen bezochten de voorstelling die unaniem

lovend werd ontvangen.

 

In Hanna van Hendrik zijn toeschouwers gedurende drie seizoenen onderdeel van het leven

van boerin Hanna en haar familie. Ze zijn erbij als Hanna verliefd wordt en trouwt, als ze

kinderen krijgt, als ze terecht komt in de roerige jaren zeventig waarin boeren in Tubbergen

opstand komen en als ze verplicht wordt om haar boerderij te verkopen. Hanna van Hendrik is

een familiekroniek over vrees voor verandering, hechte familiebanden, liefde en bevrijding.

 Stichting Hanna van Hendrik is producent van dit unieke theaterspektakel dat wordt

uitgevoerd door acteurs, figuranten, muzikanten, een koor, ballerina’s, de motorclub én koeien.

 

Als pionier van locatievoorstellingen wil Stichting Hanna van Hendrik lokale verhalen met

universele zeggingskracht blijven produceren. Verhalen die de kracht van noaberschap laten

zien en het belang van elkaar ondersteunen. In het voorjaar en zomer van 2023 zal de stichting

opnieuw een grote locatievoorstelling produceren, een relevant en hedendaags verhaal dat

terugvoert naar o.a. de April-Mei-stakingen van 1943 in Hengelo. Het is dan precies 80 jaar

geleden dat deze stakingen plaatsvonden. In deze voorstelling zal de stichting ook nu weer

verbinding zoeken met de gehele gemeenschap.

 

De voorstellingen Hanna van Hendrik zijn te zien in juli en augustus 2022 op Vliegveld

Twenthe. Voor meer informatie en kaartverkoop: hannavanhendrik.nl.



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!

Niet voor publicatie:

Voor meer informatie over de voorstelling of de Stichting: info@hannavanhendrik.nl
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