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Huiskamervoorstelling OORLOG van De
Stokerij wegens succes verlengd
De keuze om de nieuwe voorstelling OORLOG in huiskamers aan te bieden, blijkt

zeer goed uit te pakken voor De Stokerij Schiedam. De reacties zijn overweldigend

en er zijn zoveel boekingen binnen gekomen dat de agenda t/m juni al bijna vol zit.

Daarom heeft De Stokerij besloten om OORLOG ook in september aan te bieden in

de huiskamers. 

Over OORLOG

In deze muzikale voorstelling neemt Anne je mee op een reis naar Egypte die zij samen met

haar familie moet maken vanwege een aanval op Nederland. Hoe voelt het om zelf in de

schoenen van de vluchteling te staan? Hoe overleef je als je geen Arabisch kunt spreken of

lezen? Als je de cultuur niet kent? Hoe verdraag je jaren in vluchtelingenkampen, zonder school

of werkvergunning? Hoe vind je een nieuw thuis? OORLOG is een spannende voorstelling over

oorlog, vluchten en je ergens thuis voelen en geschikt voor iedereen vanaf 10 jaar. 

"Anne pakt ons er echt helemaal bij, dat is zo mooi!” (Rob)

“Indrukwekkend, ontroerend en ontzettend bijzonder om op deze manier weer theater te

beleven” (Nathalie)

“Zo gaaf, die muziek erbij, het geeft echt extra spanning aan de reis als Anne zichzelf

begeleidt” (Stan, 14 jaar)

“Dat moment met haar vader, daar had ik echt wel tranen in mijn ogen” (Ria)

“Geweldig! Theater in je huiskamer, wat een aanrader!” (Ellen)

“Ik vind dingen die langer duren altijd wel moeilijk, maar dit vond ik vanaf het begin

spannend!” (Lucas, 10 jaar)

“Ik ga niet zo vaak naar het theater, maar een acteur bij je op bezoek vind ik wel heel

bijzonder” (Alan)
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“Het werkt heel goed dat Anne zichzelf speelt en dat alles wat ze zo grappig vertelt in het begin

later in de voorstelling terugkomt. Dat is echt een cadeau!” (Sara)

“Een voorstelling die heel veel in zich draagt, muziek, heel energiek en verstilde en spannende

momenten. Naast in de huiskamer voor families is het ook zeer geschikt voor scholen.”

(Herma)

Credits

Concept en tekst Anne Rats, Janne Teller Regie Koen Wouterse Spel Anne Rats

Fotografie Twan de Veer Vormgeving/decor Anouk van Mil Marketing Dieke van der

Spek Techniek Rodney Breen Met dank aan Cok van Vuuren, Mary Gauthier, Robert

Johnson

OORLOG in je huiskamer

Vanwege de sluiting van theaters, bieden we OORLOG in mei, juni en september 2021 als

huiskamervoorstelling aan. Als je een huiskamer hebt waar Anne 1,5 meter afstand kan houden

tot jou en je familie, dan kun je Anne uitnodigen om de voorstelling te komen spelen. In het

theater zit je doorgaans veel verder dan 1,5 meter van de acteurs af dus dit is een unieke kans

om de voorstelling van heel dichtbij te beleven. Anne komt alleen en speelt OORLOG voor

iedereen binnen jouw huishouden vanaf 10 jaar.

Duur voorstelling: 50 minuten

Prijs: 150 euro (exclusief reiskosten buiten Schiedam)

Boek via: info@destokerijschiedam.nl

Meer info: www.destokerijschiedam.nl/oorlog

Foto's Twan de Veer:

http://www.destokerijschiedam.nl/oorlog
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OVER DE STOKERIJ SCHIEDAM

De Stokerij (gevestigd in Schiedam) is gespecialiseerd in theater voor, en met, kinderen en jongeren. Met de
voorstellingen vertelt De Stokerij herkenbare verhalen over de wereld van nu. Vol emotie, en ook vaak met
humor. De Stokerij maakt maatschappelijke thema’s bespreekbaar voor een jonge doelgroep. Onder de noemer
De Jonge Stokerij komen er wekelijks veel enthousiaste jongeren over de vloer voor theaterlessen van De
Stokerij Jaarlijks speelt De Stokerij met Kerst hun succesvolle familievoorstelling met professionele acteurs,
samen met de jongeren en vele amateurspelers uit de hele stad.
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