
br
oe
lo
f

Jacob Marie 



Marie en Jacob zijn net getrouwd. Met 
een nieuw leven samen én een kleine 
op komst, kan het stel zijn geluk niet 
op. Maar eerst … het huwelijksfeest! 

Alles loopt gesmeerd, totdat de drank 
het feest overneemt en de liefde op de 

proef wordt gesteld, de pure liefde, 
de verplichte liefde, de verloren liefde, 
de gemiste liefde, de verzuurde liefde, 

de gedroomde liefde. 
Is de ultieme liefde een illusie? 

En, zeggen we wel wat we denken!? 
Of is ook de waarheid een illusie.

Voor Hanneke Som is het de 3e regie bij 
toneelgroep de Bron in Noorbeek, 

na Witlox (2014) en Vleisch (2015) nu 
dus BROELOF (2019), een bewerking 

van De Bruiloft (1998) van De Paarden-
kathedraal en dus een drastische 

metamorfose van de Burgermans-
bruiloft (1926) van Bertold Brecht. 

Brecht wilde de burgers met zijn 
episch theater een spiegel voorhouden 

en zo de maatschappelijke situatie 
aanpakken. Nu, een eeuw later, lijkt 

het publiek niet meer te choqueren te 
zijn. Of, is het juist pijnlijk, dat mensen 

nog steeds door klein leed uit balans 
raken? En dat de lijm waarmee relaties 

verbonden zijn, toch niet zo sterk of 
juist sterker is dan verwacht. Welke rol 

speel je in tijden waarin je veel 
‘vrienden’ hebt? En waarin choqueren 

iets van alledag geworden is! 

De Bron uit Noorbeek zoekt steeds een 
passende speellocatie. Met de eerste 

reeks van BROELOF is de toneelgroep nu 
te gast in een gemeenschapshuis, dé plek 

waar vele jonggehuwde stellen met hun 
gasten klinken op het geluk en op het 

verlangen om voor altijd samen te zijn. 
Zo ook Marie en Jacob. Proost!

spel: 
Laura Damoiseaux - Marie, de bruid
Caspar Senden - Jacob, de bruidegom
Thea Mourmans - José, moeder van de bruid
Susan Rouvroije - Anna, moeder van de bruidegom
Sittah Huntjens - Ina, zus van de bruidegom
Jacqueline Römers - Emma Raspe, huisvriendin
Armand Gubbels  - Boris Raspe, huisvriend
Gilles van de Wouw - Rudi Meschmeyer, huisvriend
Belinda Hutzemakers - Hannah, dochter van de huisbaas

auteur: De Bruiloft van Dirk Tanghe/de Paarden-
kathedraal (oorspronkelijk Burgermansbruiloft /
Bertold Brecht); eigen bewerking en vertaling
vormgeving: Katrin Henss
licht en geluid: Truus van der Donk

productieteam: Bjorn Brouwers | Elfriede Mergelsberg  
Roger Pricken | Ruud Smeets | Vivianne van Wijk
techniek: Nightscapes Productions | 
productieteam de Bron
pr: Jacqueline Römers
website: Jonathan Wanders
facebook: Caspar Senden
grafische vormgeving en fotografie: 
bureau paul smeets bno

met dank aan: 
gemeente Eijsden-Margraten - subsidie | Ekkehard van 
Roosendaal - toneeladvies | Tinus - repeteerlokaal | Mojgan 
Ghazanfari - advies kapsels en grime | Edward van Kempen - 
toneelfotografie | en iedereen die bij deze productie 
betrokken is.

Nooit meer een nieuwtje missen? 
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief op: 
www.toneelgroepdebron.nl. 
En volg ons op Facebook! 

speeldata:
26, 27 april  - 20.30 uur | 28 april - 15.00 uur 
10, 11 mei - 20.30 uur | 12 mei - 15.00 uur 
Gemeenschapshuis Oos Heim Margraten

reprise: 
22, 23, 24 november - 20.00 uur - Cultuurhuis Heerlen

entree: 12,50  - reserveren is noodzakelijk: w
w

w
.toneelgroepdebron.nl

regie en bewerking: Hanneke Som

broelof


