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Wunderbaum in première met Schaapjes op het
droge
Voor Schaapjes op het droge is er een theaterbewerking gemaakt van de Duitse

succesroman van Anke Stelling Schäfchen im Trockenen. Samen met muzikant en

speler Harald Austbø gaan ze dit boek te lijf. Schaapjes op het droge is een tragi-

komische voorstelling over ongelijkheid en sociale verliezers. Van maandag 30

januari tot en met woensdag 8 februari 2020 speelt de nieuwe

voorstelling van Wunderbaum in Theater Rotterdam, locatie Witte de With

(première woensdag 1 februari). In november/december 2020 gaat Schaapjes op

het droge op tournee.

Over de voorstelling

Maartje Remmers en Wine Dierickx waren tieners in de jaren ’80. De tijd waarin het mogelijk

was een huis met tuin te kopen in de binnenstad, ook al was je geen miljardair. Hun moeders

prentten hen in: “Iedereen heeft gelijke kansen! Grijp ze! Jullie zijn de architect van je eigen

geluk!”

 

Nu, 30 jaar later, een man, een te zware lening en een paar kinderen rijker, groeien ze samen

met hun kroost uit hun huis, maar weten niet waarheen. Liever niet naar de buitenwijk. ze

vragen zich af: “Waar is het mis gegaan? Hebben we het niet genoeg geprobeerd?  Niet hard

genoeg gewild?”.

 

Hadden onze moeders ongelijk?                                                                                                

En wat vertellen wij straks aan onze dochters?

 

Maartje en Wine lazen Schäfchen im Trockenen, de Duitse succesroman van Anke Stelling:
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Wine: “ Het is alsof je over je eigen leven leest. Het is een tragi- komisch familiaal manifest.

Een woedende  aanklacht waar je ook om kan lachen.“

 

Maartje: “ Het gaat om het besef dat sociale klasse, ondanks de idealistische ideeën uit je

jeugd, natuurlijk een rol speelt”.

Speeldata

Rotterdam: maandag 30 en dinsdag 31 januari (Try-out), woensdag 1 februari (Première), wo

5 t/m za 8 februari

Na de zomer (nov/dec) op tournee.

Meer informatie: tr.nl/schaapjesophetdroge

 

Schaapjes op het droge is een coproductie van Theaterhaus Jena en Theater

Rotterdam. Mede mogelijk gemaakt door Fonds Podiumkunsten en Gemeente Rotterdam.

Credits

Tekst Naar de roman van Anke Stelling Van en met Maartje Remmers, Wine Dierickx en

Harald Austbø Bewerking en dramaturgie Koen Tachelet Live muziek Harald Austbø

Acteurs video Matijs Jansen, Walter Bart Camera Emo Weemhoff Coaching Jan Bijvoet

and Matijs Jansen Licht en decorontwerp Maarten van Otterdijk Kostuums Karin van der

Leeuw en Erik Bosman Techniek Rinke Bartelink Uitgever boek Verbrecher Verlag Berlin

Campagnebeeld Jan Dirk van der Burg





OVER THEATER ROTTERDAM

Wij zijn Theater Rotterdam. We maken theater, tonen theater en leiden de nieuwste generatie makers op.
Thuis in Rotterdam en op tournee door Nederland en Europa. 
 
Theater Rotterdam staat voor grensverleggend, vaak interdisciplinair theater dat verschil, diversiteit en
veelvormigheid wil vieren. Niet opheffen of harmoniseren, maar zien, tonen en gebruiken. We brengen spelers,
journalisten, dansers, nieuwsgierigen, uitvinders, vertellers, choreografen en talenten samen om theater te
maken en echte ontmoetingen te realiseren. Om iets teweeg te brengen in het hoofd, in het hart en in
Rotterdam. 
 
Theater Rotterdam is ontstaan uit de fusie van Ro Theater, Rotterdamse Schouwburg, Productiehuis Rotterdam.
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