
 28 juni 2021, 13:00 (CEST)

De Stokerij en Theater aan de Schie
presenteren familievoorstelling KONING
Met Kenneth Herdigein als koning! Te zien van 3 t/m 7 januari 2022

Het is inmiddels een mooie traditie: in de Kerstvakantie met de hele familie genieten van de

spektakel voorstellingen van De Stokerij in Theater aan de Schie! Na successen als Kleine Sofie

en Lange Wapper, De Heksen en De Kleine Prins(es) kwamen de makers in 2020 met KONING

(6+). Door de sluiting van theaters in de strijd tegen corona kon de voorstelling helaas niet

gespeeld worden. Gelukkig gaat dat deze kerstvakantie wel gebeuren. Van 3 t/m 7 januari 2022

is KONING te zien in Theater aan de Schie. KONING is een avontuurlijke komedie vol

heldenmoed en vriendschap, met in de hoofdrollen Roos Drenth, Anne Rats en niemand

minder dan Kenneth Herdigein, aangevuld met spelers van De Jonge Stokerij (8-18 jaar) en

amateurspelers. Kenneth is een oude bekende en vriend van De Stokerij en Schiedam: hij

speelde al Polonius in Hamlet en Terror in Kleine Sofie en Lange Wapper. De Stokerij is heel

erg blij dat hij weer terug is! De kaartverkoop voor KONING start op 30 juni 2021.

Over KONING

KONING is een gloednieuw toneelstuk geïnspireerd op grote koningen: Johan Cruijff, Koning

Arthur, Mohammed Ali, Elvis Presley, Beyoncé, Black Panther en Willem Alexander,

aangedreven door live muziek van Nieuw Niks.

De Koning is ziek en moet zijn troonopvolger benoemen. Hij heeft 21 kinderen, een lieve vrouw

en een zeer ambitieuze Eerste Minister. Maar wie is het meest waardig? De Koning kiest voor

zijn eigenzinnige dochter Alex, maar daar is niemand het mee eens. Zijzelf ook niet en ze

weigert. De Koning slaat zijn zwaard in een grote steen en zegt: “Enkel wie het waard is om te

regeren krijgt mijn zwaard uit de steen. Tot die tijd blijft mijn troon leeg”.  Lukt het Alex om het

land te redden?

⏲

https://destokerijschiedam.pr.co/


Er wordt gezongen, gevochten, gedebatteerd en gedanst, maar niemand lijkt sterk genoeg om

het gewicht van de Kroon te dragen

Drie perspectieven

KONING is opgedeeld in drie voorstellingen. Elke voorstelling zie je vanuit een andere

invalshoek, die van de Koning, de Koningin en de Eerste Minister. Je kunt drie keer naar

KONING komen kijken en drie keer een andere voorstelling zien.

Credits

Concept en tekst: Anne Rats, Koen Wouterse Regie: Koen Wouterse Spel: Roos

Drenth, Kenneth Herdigein, Anne Rats En met: 60 spelers van de Jonge Stokerij en

12 amateurspelers Muziek: Arend Niks, Andreas Suntrop, Jorien Zeevaart Productie:

Hedi Legerstee, Theater aan de Schie Kostuum: Catherine Cuykens, Sergio Cruz

Kapgrime: Leo Maliepaard e.a. PR & Marketing: Dieke van der Spek, Theater aan de

Schie Grafisch ontwerp: Anouk van Mil Fotografie/film: Twan de Veer, Yorick Haan

Compositie: Arend Niks, Boudewijn Ruijgrok Techniek Theater aan de Schie

KONING is een coproductie van De Stokerij en Theater aan de Schie

Speeldata 2022

3 januari 15:00 en 19:30

4 januari 15:00 en 19:30

5 januari 15:00 en 19:30

6 januari 15:00 en 19:30

7 januari 15:00 en 19:30

Kaartverkoop

Tickets zijn alleen telefonisch verkrijgbaar bij Theater aan de Schie: (010) 2 467 467.

Meer informatie: https://www.destokerijschiedam.nl/producties/koning/

Teaser:

Beeldmateriaal

Campagnebeeld KONING door Twan Huys

Foto's Kenneth Herdigein door Gina Feduzzi, Jopke Thijssen (high res op aanvraag via

info@ludieke.nl)

https://www.destokerijschiedam.nl/producties/koning/
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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.

De Stokerij Schiedam

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_destokerijschiedam
https://destokerijschiedam.pr.co/images/395186
https://destokerijschiedam.pr.co/images/395187
https://destokerijschiedam.pr.co/
https://destokerijschiedam.pr.co/

