Het Parool: "Willem de Vlams geestige en uptempo teksten
zijn een mooie mix van alledaags taalgebruik en geconstrueerde theatertaal", "sterk toneel"
Volkskrant: “een uitdagende tekst” “goede vondsten”

voorstelling:

Theatermaker: "Het verband dat wordt gelegd tussen de
zeventiende eeuw en de hedendaagse stand van ons land is
even intrigerend als verlammend."
Hugo maakt een historische film over de regent Johan de Witt, die zijn
trotse republiek overspoeld ziet worden door een golf van populisme en
uitzinnige liefde voor een jonge prins.
Dan staat de 17-jarige David opeens voor de deur: Hugo’s verzwegen
zoon. Hugo en zijn vriendin Eelke verwelkomen de jongen, maar hij blijkt
in de ban van het nieuwe nationalisme. Dan voegt ook Davids
overbelezen moeder zich bij het gezelschap. Hugo's huis verandert in een
arena waar iedereen zich moet weren.
Hugo probeert de vrede in zijn huis terug te brengen, maar de geest is uit
de fles. Een eeuwenoude vete wordt in zijn zitkamer beslecht.
Opium voor het Volk presenteert de toneelstukken van Willem de Vlam.
Het zijn toegankelijke en humoristische voorstellingen over de Nederlandse
samenleving, bezien door de ogen van dertigers en veertigers.
www.opiumvoorhetvolk.com
info@opiumvoorhetvolk.com

Toneelblog: "verrassend doordacht script”
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Thomas de Bres
Was jarenlang verbonden aan het geliefde gezelschap De
Paardenkathedraal. Daar speelde hij hoofdrollen in onder andere
Midsummernightsdream en De Mensenhater. Bij Opium voor het
Volk speelde hij in Overwinteren, Bovenmens en Hond.
Harriët Stroet
Speelde bij meerdere grote theatergezelschappen. Aan het Ro
Theater en De Paardenkathedraal was zij enkele jaren verbonden.
Op televisie was zij onder andere te zien in De Co-assistent en
Baantjer.
Janneke Remmers
Liep stage bij het nieuwe Oostpool en werd direct na haar
afstuderen (2009) teruggevraagd om Ophelia te spelen in
Hamlet. Ook speelt ze samen met verwante acteurs onder de naam
Tijdelijke Samenscholing, stukken uit het moderne repertoire.
Krisjan Schellingerhout
Studeerde vorig jaar af aan de toneelacademie van Maastricht.
Tijdens zijn opleiding speelde hij bij het Ro Theater. Afgelopen jaar
was hij te zien in producties van het Huis van Bourgondië.
Carola Arons
Leerde het vak bij het legendarische Hollandia van Johan Simons
en Paul Koek. Bij Opium voor het Volk regisseerde ze onze eerste
twee voorstellingen: '3' en Blind.
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Met bijzondere dank aan- en steun van:
De Historische Keuken
Op sommige locaties kunt u vantevoren genieten van een heerlijke maaltijd
verzorgd door 'De Historische Keuken'. Archeologe en kok Claudia Vandepoel
verzorgt een buffet vol biologische gerechten zoals ze in de 17e eeuw in de
streek van uw theater gegeten werden. Hierbij vertelt ze honderduit over deze
periode: de mensen, hun leven en natuurlijk: hun keuken.

Met steun van:

