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op de
Hooge Doorn
Op een heuvel ligt de boerderij van de familie Van Doorn, eenzaam
en afgelegen, zwaar verwaarloosd door vader Bèr, die er de kadavers
van zijn vee laat wegrotten. Bèr domineert zijn familie met harde
hand. Zijn dementerende moeder en zijn drie kinderen dromen van een
leven ver weg van deze beklemmende heuvel met zijn verstikkende
familiebanden. Eigenlijk is dit alleen nog maar realistisch voor de
jongste dochter. Zij staat op punt van trouwen. Doorbreekt zij de
spiraal van uitzichtloosheid? En welk kruis draagt de ene generatie
Van Doorn op de volgende generatie over?
Eerst Iers, nu Limburgs plattelandsdrama
Toneelgroep de Bron verplaatst het oorspronkelijke verhaal van het Ierse
platteland naar het Heuvelland. Over een boerenfamilie die met zichzelf
in oorlog is. Een voorstelling die niemand onberoerd zal laten.
Spel Sittah Huntjens, Vivianne van Wijk, Jonathan Wanders, Elfriede
Mergelsberg, Gilles van de Wouw, Roger Pricken, Maarten van Bun
Auteur Marina Carr Regie Jos Salden Toneelbeeld Rikie Gorissen
Avondtechniek Caspar Senden Decor/techniek Roger Pricken, Ruud Smeets
PR Laura Damoiseaux, Jacqueline Römers Grafische vormgeving Jonathan
Wanders Fotografie Edward van Kempen Met dank aan familie Kallen, Noorbeek

Dich bis neet dur jong dè ich mich
geweunscht how, bielange noa nog neet!
En deenk mer neet dat ste dat oets zuls waere.
Hoog Seizoen en dubbele primeur voor Toneelgroep de Bron
De Bron speelt graag met haar stukkeuze. Voor de Hoog Seizoen editie in
het voorjaar van 2014 (twee locatiestukken met twee regisseurs in één
seizoen) tilt de groep 2 stukken over de grens die nog niet eerder door
een bestaand Nederlands gezelschap gespeeld zijn: Op de Hooge Doorn is een
Iers stuk (On Raftery's Hill) en Witlox is van Belgische huize. Beide
stukken passen perfect in de Limburgse klei en worden op Hoogcruts, op een
steenworp afstand van elkaar, in het dialect gespeeld. Na Op de Hooge
Doorn volgt in mei Witlox (regie: Hanneke Som) in Kloosterruïne Hoogcruts.
Speeldata op de Hooge Doorn DO 10 april, VR 11 april en ZA 12 april
2014. DO 17 april, VR 18 april en ZA 19 april 2014. Aanvang 20:30 uur
Entree €10,- Ontvangst, parkeren én naborrelen D'n awwe Kooijestal,
Hoogcruts 7, Noorbeek Locatie voorstelling (overdekt) Hoeve van De
Kloostermuur, Hoogcruts 9, Noorbeek Denk aan stevig schoeisel en warme
kleding Reserveren (is noodzakelijk) www.toneelgroepdebron.nl

