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Stefan de Walle en Tjebbo Gerritsma nemen het
stokje over van Huub Stapel als Hendrik in
Hanna van Hendrik
Na het daverende succes van Hanna van Hendrik in 2019 komt het
theaterspektakel deze zomer weer terug naar Vliegveld Twenthe. Deze editie
zal de rol van Hendrik afwisselend worden vervuld door Stefan de Walle en
Tjebbo Gerritsma. Dat werd vandaag bekend gemaakt in de stal van Boer
Gerrit Lammers, waar het persevenement plaatsvond.

Huub Stapel, die de dag presenteerde, gaf als de voormalige Hendrik de overall van de

hoofdrolspeler aan zijn twee nieuwe vervangers. Zo werden Stefan en Tjebbo op een

symbolische wijze uitgeroepen tot de nieuwe tegenspelers van Johanna ter Steege. 

Voor de voorstelling wordt Hangar 11 van Vliegveld Twenthe omgetoverd tot een boerenerf met

stallen en koeien, trekkers, waslijnen, een motorbaan en een voltallige popband. Hier vindt het

eerste deel plaats in de zomer van 1970. Voor het tweede deel, de winter van 1971, gaan we door

de grote staldeuren de boerderij in. Deel drie speelt zich af in het voorjaar van 1971 in de

schemerige buitenlucht. 

In 2019 was Hanna van Hendrik het 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. 

Hanna van Hendrik speelt deze van 7 juli t/m 21 augustus op Vliegveld Twenthe.

Klik hier voor de volledige perskit.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie en interview aanvragen kunt u contact opnemen met Joris Lusink of

Patricia van Lieshout via pers@hannavanhendrik.nl of 06 51408460
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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!
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