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Stand-up theatervoorstelling over comedylegende
Richard Pryor in de maak

Het levensverhaal van de legendarische zwarte Amerikaanse stand-upcomedian en
acteur Richard Pryor komt dit najaar naar de Nederlandse theaters! Het verhaal van
PRYOR wordt vertolkt door een 9-koppige cast die voor het grootste deel uit zwarte
performers bestaat, met Adam Kissequel in de hoofdrol van Richard Pryor. Bijzonder
is dat alle castleden zowel acteren als stand-uppen. Bij dit laatste krijgen ze advies
van doorgewinterde cabaretier Theo Maassen. Ook zit de voorstelling bomvol muziek:
een live band omlijst de voorstelling met nummers van Pryors tijdgenoot Miles Davis.
PRYOR wordt geproduceerd door George & Eran Producties in coproductie met de
Veenfabriek en in samenwerking met het Amsterdamse theater DeLaMar.
Richard Pryor
In de jaren 70 gaf Richard Pryor een stem aan een grote groep Afro-Amerikanen die op dat
moment nog nauwelijks een stem hadden. Als eerste bracht hij de wereld en de taal van de
straat op het toneel. Hij groeide op in een bordeel in het Amerikaanse Peoria, in een kansarm
gezin op een kansarme plek. Als stand-up comedian was hij echter zo goed dat de gevestigde
orde niet om hen heen kon. Onverbloemd sprak Pryor op het podium over wat hem in zijn
leven overkwam, van zijn trauma’s, uitspattingen en verslavingen tot het racisme waar hij als
zwarte burger mee te maken kreeg. De manier waarop hij met zijn persoonlijke pijn omging in
zijn werk zonder zich ook maar iets aan te trekken van de geldende normen en codes, maakte
hem tot een vernieuwer in de comedy-wereld. En iemand waaraan de huidige generatie
comedians zoals Chris Rock, Eddy Murphy, Louis CK en Dave Chapelle schatplichtig zijn.
De voorstelling
In de voorstelling ontvouwen thema’s uit Pryor’s leven die nog steeds relevant zijn voor
hedendaagse makers en toeschouwers. PRYOR is een voorstelling waarin toneel en standup comedy samenkomen. Eran Ben-Michaël (regisseur): “Dat de grappen van Richard Pryor
vandaag nog steeds actueel zijn, is een tragisch gegeven. Aan de ene kant zegt dit veel over
de kwaliteit van zijn werk, aan de andere kant is er in die vijftig jaar pijnlijk weinig veranderd
op het vlak van racisme, misogynie, onderdrukking en klassenstrijd. In deze context leggen
we via zijn verhaal de vinger op de hedendaagse zere plek. Natuurlijk gecombineerd met een
flinke dosis scherpe humor van Pryor.”
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PRYOR tourt vanaf september 2022 door heel het land om te eindigen in een serie van 5
weken in DeLaMar. De kaartverkoop is vandaag gestart
via www.delamar.nl/voorstellingen/pryor.
Regie: Eran Ben-Michaël tekst: Joeri Vos dramaturgie: George Tobal en Romana Vrede
research: The Black Archives stand-up comedy advies: Theo Maassen spel: Adam
Kissequel (als Richard Pryor), verder o.a. Gustav Borreman, Joy Wielkens en Leandro Ceder
(overige acteurs worden later bekend gemaakt) muziek: o.l.v. Michael Varekamp
scenografie: Yaron Abulafia kostuums: Dymph Boss.
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