DIT IS EEN PERSBERICHT
VAN THEATER ARTEMIS

&

Theater Artemis en Ro Theater presenteren in de openlucht op
Theaterfestival Boulevard:

REUZEN
Een vertelling in negen taferelen
Een voorstelling in de openlucht over de angst van alle vaders en moeders om hun kinderen te
verliezen. In REUZEN zien we jonge ouders van drie meter hoog worstelen met hun omvang en de
verantwoordelijkheid die zij plots gekregen hebben. In een wondere wereld, waar je niet weet waar
de werkelijkheid eindigt en het sprookje begint, lijkt het onheil overal op de loer te liggen. Een
alleenstaande en gehandicapte vaderreus die te maken krijgt met de medewerkers van “Wij
helpen kinderen”. Twee stadse reuzen die voor het eerst met hun pasgeboren baby door de ‘wilde’
natuur wandelen. En een stoere reus die met zijn Intertoytasje staat te wachten op zijn zoontje
dat hij nog niet eerder mocht zien. Terwijl zij aan hun kinderen denken vrezen zij misschien nog wel
het meest zichzelf. Want hoe snuit je voorzichtig een neusje als je alles met reuzenkracht doet?
In 2011 maakte Jetse Batelaan bij het Ro Theater zijn grote zaaldebuut REUZEN. Speciaal voor
de theaterfestivals Oerol en Boulevard maakt hij een remake van deze oerversie in de openlucht.
Een coproductie van Theater Artemis en het Ro Theater. Met acteurs Gijs Naber, Raymond Thiry,
Anneke Sluiters en kinderen uit Den Bosch en omgeving.
Theater voor vele leeftijden vanaf 14 jaar
met Gijs Naber, Anneke Sluiters, Raymond Thiry en kinderen uit Den Bosch en omgeving
regie Jetse Batelaan
dramaturgie Tobias Kokkelmans
decorontwerp Theun Mosk
kostuumontwerp Liesbet Swings
geluidsontwerp Keimpe de Jong

SPEELLIJST
Theaterfestival Boulevard ‘s Hertogenbosch - 7, 8, 9 & 11 augustus 2015
EERDER TE ZIEN OP
Oerol Terschelling - 11-20 juni - première 12 juni 2015
artemis.nl & rotheater.nl

Noot voor de redactie
Neem voor INTERVIEWS en meer INFORMATIE contact op met:
Faye Danaë Leijtens, 073 6123223, faye@artemis.nl
FOTO Kurt Van der Elst downloaden: http://artemis.nl/nieuws/persreuzen/
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