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Theaterspektakel Hanna van Hendrik wegens
succes verlengd!
Vanaf vandaag zijn er 11 extra voorstellingen van Hanna van Hendrik in het

speelschema opgenomen. Het theaterspektakel op Vliegveld Twenthe over het

leven op het platteland verkocht afgelopen weekend duizenden kaarten nadat het

zaterdag zijn feestelijke eerste voorstelling sinds 2019 had. De reeks is nu te zien

tot en met zondag 21 augustus.

 

Hanna van Hendrik is een idee van actrice Johanna ter Steege (o.a. de Beentjes van St

Hildegard) die ook de titelrol speelt naast afwisselend Stefan de Walle en Tjebbo Gerritsma.

Samen staan zij op het podium met de jonge Naomi van der Linden, Max Laros en Marliz van

Til en Jan Roerink, Magda Nij Bijvank en Laus Steenbeeke. Elke avond verzorgt Her Majesty de

muziek.
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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!

 

Hanna van Hendrik

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 de boeren in Tubbergen in

opstand komen, en ze zijn erbij als ze verplicht wordt om haar boerderij te verkopen. Hanna

van Hendrik is een familiekroniek over vrees voor verandering, hechte familiebanden en liefde.

Kaartverkoop voor de extra voorstellingen exclusief via hannavanhendrik.nl.

Klik hier voor de volledige perskit.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie en interview aanvragen kunt u contact opnemen met Lisanne van Gils via

lisanne@hannavanhendrik.nl of 010 593 35 38.
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