PERSBERICHT Leiden, 18 januari 2022

Op 4 februari gaat in Theater Ins Blau in Leiden KRANT in première:
de nieuwe theatervoorstelling van de Veenfabriek, deel I uit drieluik De Klap.

KRANT is een liefdevolle satire over wereldverbeteraars die proberen hun werk goed te doen.
De tekst en regie zijn in handen van Joeri Vos,
de muzikale composities zijn van Bastiaan Woltjer en John van Oostrum.

KRANT
Het is vandaag. De aardbeving voor de kust van Chili is catastrofaal. Verwoestende golven tot 25
meter hoog slaan op de kust. De tsunami reikt tot aan de andere kant van de Stille Oceaan. Het lukt
de redactie van de krant niet om contact te krijgen met de correspondent in Zuid-Amerika. Tegelijk
worden er over het eigen bedrijf onthutsende geheimen onthuld. Maar wat is er van waar? En wat zijn
de gevolgen als ook dit in de krant komt…?

KRANT is het eerste deel van het drieluik De Klap geschreven door Joeri Vos, geïnspireerd door de
vraag “Waar doe je goed aan?” Elk deel portretteert een groep die zich (min of meer) professioneel
verhoudt tot een grote en ontwrichtende gebeurtenis op het wereldtoneel. Na KRANT speelt de
Veenfabriek in 2023 RECHT, over een platform voor internationaal humanitair recht, en in 2024 HULP,
in de vorm van een bene etdiner van een vrijwillige hulporganisatie.

credits
tekst en regie | Joeri Vos
compositie | John van Oostrum, Bastiaan Woltjer
met Jacobien El ers, Roland Haufe, Milena Haverkamp, Ruta van Hoof, Derron Lurvink, Phi Nguyen,
John van Oostrum, Niki Verkaar, Bastiaan Woltjer

speellijst
26 en 27 januari | TRY-OUT | Frascati, Amsterdam
3 februari | TRY-OUT Theater Ins Blau, Leiden
4 februari | PREMIÈRE | Theater Ins Blau, Leiden
9 februari | Stadstheater Arnhem
10 februari | Theater Het Klooster, Woerden
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11 februari | Theater Junusho , Wageningen

16 februari | De Nieuwe Vorst, Tilburg
18 februari | Cultuurcentrum Gri oen, Amsterdam
19 februari | MMIK, Deventer
24 februari | Theater Rotterdam
26 februari | Theater De Verbeelding, Purmerend
4 maart | Podium Mozaïek, Amsterdam
9 maart | Stadsschouwburg De Harmonie, Leeuwarden
10 maart | Cultuurpodium Groene Engel, Oss
11 en 12 maart | Theater Kikker, Utrecht
15 maart | Het Nationale Theater, Den Haag
17 maart | TAQA Theater De Vest, Alkmaar
25 maart | Meervaart, Amsterdam
31 maart | Schouwburg Ogterop, Meppel

kaarten en meer info
www.veenfabriek.nl

___
Noot voor de redactie
Voor meer informatie, beeldmateriaal en interview-aanvragen kunt u contact opnemen met Judy Lijdsman:
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judy@veenfabriek.nl | www.veenfabriek.nl

