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Romeo en Julia op z’n hondjes

Samenvatting
Woef Side Story is een hilarische en ontroerende Romeo en Julia voor honden. Rashonden

tegenover straathonden. Twee verliefde honden en ruziënde hondenrassen. Dat betekent veel

bloed, zweet en hondentranen.

 

Publiciteitstekst
Woef Side Story (8+) speelt zich af in de wonderlijke wereld van dogshows, hondenkapsalons en

uitlaatstroken. De stoere straathond Toto en de bloedmooie rashond Marina zijn stapelverliefd

op elkaar. Maar hun liefde mag niet bestaan in een wereld waarin iedereen in (honden)hokjes is

ingedeeld en elk trapveldje moet worden opgeschoond. Er wordt nogal wat afgegromd in Woef

Side Story: zwerfhonden en sjieke viervoeters vliegen elkaar voortdurend in de haren. Maar het

gedrag van de baasjes is eigenlijk al net zo bij de beesten af. Zo wil mevrouw Schoonbroek een

nette uitlaatplaats voor haar deur, tot ergernis van haar slonzige buurman Bob. En dan is er ook

nog de valse dokter Prick met zijn gevaarlijke verdovingsspuit… Zal de liefde tussen Toto en

Marina sterker zijn dan al het geblaf om hen heen?  

 

Na de successen De Gelaarsde Poes, De Zere Neus van Bergerac en Lang en Gelukkig brengt

regisseur Pieter Kramer het succes Woef Side Story terug in de theaters. De veelgeprezen

musical won in 2013 maar liefst vijf Musical Awards, waaronder die voor beste kleine musical

en beste mannelijke hoofdrol. Ook won het de Z@PP Theaterprijs in 2013 als beste

jeugdvoorstelling van het seizoen.

 



Pieter Kramer en Theater Rotterdam
Pieter Kramer is één van de makers van Theater Rotterdam, het nieuwe stadstheater van

Rotterdam. Theater Rotterdam werkt met een ensemble van makers, spelers, regisseurs en

choreografen en leidt de nieuwste generatie theatermakers op. In onze schouwburg

presenteren we (inter)nationaal theateraanbod van excellente kwaliteit. Theater Rotterdam

staat voor grensverleggend, interdisciplinair theater dat het verschil, de diversiteit en de

veelvormigheid toont. Rotterdam is de bron én de brug naar andere wereldsteden. Theater

Rotterdam is ontstaan uit de fusie van Ro Theater, Rotterdamse Schouwburg en Productiehuis

Rotterdam. 

 

De succesvolle familievoorstelling, een echte traditie van het Ro Theater, wordt in Theater

Rotterdam natuurlijk voortgezet door Pieter Kramer en zijn team. Kramer begon precies tien

jaar geleden met zijn eerste familievoorstelling en heeft inmiddels een mooie reeks neergezet.

 

_________

Speelperiode
Première 23 december 2017

Rotterdam 14 december 2017 t/m 7 januari 2018 & 11 april t/m 15 april 2018

Tournee 17 januari t/m 8 april 2017

Credits
tekst Don Duyns, Arjan Ederveen

regie Pieter Kramer

liedteksten Alex Klaassen

dramaturgie Tobias Kokkelmans

spel Sylvia Poorta, Dick van den Toorn, Steyn de Leeuwe, Martin Snip, Kim van Zeben, Marius

Mensink, Desi van Doeveren, Laus Steenbeeke

decor Niek Kortekaas

kostuums Sabine Schnijders

licht Niek Kortekaas, Andi Krijgsman

muzikale begeleiding Boudewijn Ruigrok

choreograaf Daan Wijnands



arrangementen Fons Merkies

poppenontwerp Erik Bosman, Tamar Stalenhoef

In de prijzen
Woef Side Story (2012-2013) was met vijf Musical Awards (waaronder Beste Kleine Musical

2013) de grote winnaar van het Musical Award Gala 2013. Daarnaast won de voorstelling de

Zapp Theaterprijs (Beste Jeugdvoorstelling 2013) en de Zilveren Krekel voor Meest

Indrukwekkende Productie van 2013. “Betoverend” noemt de Jeugdtheaterjury Woef Side

Story. “De voorstelling is precies wat ze beloofd te zijn: een groot feest voor jong en oud.”

 

Dick van den Toorn won voor zijn rol in Lang en Gelukkig de Gouden Krekel voor Meest

Indrukwekkende Podiumprestatie. Ook was Dick was genomineerd voor de Musical Award 2017

voor zijn rol in De Gelaarsde Poes.

 

Sylvia Poorta won de Beste Vrouwelijke Bijrol in een Grote Musical 2016 voor haar rol in De

Zere Neus van Bergerac. Ook was Sylvia Poorta genomineerd voor Beste Vrouwelijke Bijrol in

een Grote Musical 2015 voor haar rol in Lang en Gelukkig.

Pers

"De nieuwe familievoorstelling van het Ro Theater is vet, kluchtig, origineel,
maf, brutaal en vooral honds, hijgerig en hilarisch." 
— De Volkskrant 

“Woef Side Story is een warmbloedig familiefeestje”
— De Telegraaf 

“West Side Story op z'n hondjes staat garant voor een uitbundig hondsdol
feest”
— NRC Handelsblad 



“Pretentieloos plezier, perfect uitgevoerd. Bijzonder zijn de hondenkostuums
en de bijbehorende motoriek van de spelers” 
— Trouw 

Downloads
Scènefotografie Woef Side Story (2012/2013) door Leo van Velzen

Worddoc met publiciteitsinformatie

http://theaterrotterdam.pr.co/documents/32502
http://theaterrotterdam.pr.co/images/238553
http://theaterrotterdam.pr.co/images/238554


OVER THEATER ROTTERDAM

Theater Rotterdam is het nieuwe stadstheater van Rotterdam en ontstaat uit de fusie van Rotterdamse
Schouwburg, Ro Theater, Productiehuis Rotterdam, met acteurscollectief Wunderbaum als eerste
alliantiepartner.

Een nieuw stadstheater vanaf 2017 voor grootstedelijk geïnspireerd, internationaal én interdisciplinair theater.
Onder artistieke leiding van Ellen Walraven en met een kunstenaarsensemble bestaande uit
Boogaerdt/VanderSchoot, Wunderbaum, Johan Simons, Erik Whien, Davy Pieters, Pieter Kramer en Marjolijn
van Heemstra.

Theater Rotterdam coproduceert daarnaast met vaste partners: Lotte van den Berg, WArd/waRD van Ann Van
den Broek, Schwalbe, Urland en Back Bone van Alida Dors. Vakmanschap, radicale verbeeldingskracht en een
interdisciplinaire aanpak kenmerken hun werk.
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