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Breaking news
Deze zomer breaken we uit onze elitaire pluche bubbel, we laten experimenten
in de krochten van de podiumkunst voor wat ze zijn. Uit met de dubbele lagen,
deze zomer gaat De Warme Winkel vol op het orgel in haar bewerking van De
Drie Musketiers. We trekken alle registers open om deze afgelebberde
boterham fris op te dienen: slapstick en spektakel vechten om aandacht.
Varkens en kippen rennen voor hun leven, als de acteurs de degens kruisen en
legers figuranten een virtuoze dood tegemoet gaan.
De Drie Musketiers staan al meer dan een eeuw symbool voor tomeloze moed
en hadden een eergevoel dat de F-side doet blozen. Ze keken niet op een
dode meer of minder, en hun trouw is in weinig huwelijken meer te vinden.
Terwijl de verlichting op volle sterkte aanstond in Europa schreef Alexandre
Dumas dit middeleeuws epos als entertainend feuilleton. Nu door onze alsmaar
korter wordende spanningsboog angstbeelden van nieuwe culturele
middeleeuwen opdoemen, zoekt De Warme Winkel verlichting in de verhalen
van zijn drie onversaagde helden. Bluf dat je deze zin in één keer door had!
Het Amsterdamse Bostheater is het stralend middelpunt van de zomer. Je kan
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lekker picknicken op de tribunes onder een zacht ritselend bladerdak en het
zonovergoten terras van het Bosrestaurant is de plek om heerlijk te dineren.
Midden in het Amsterdamse Bos komt iedereen samen om te genieten
van spectaculair theater!
Koop hier een mooie zomer.
Mara, Ward en Vincent doen alle drie mee… maar weten zich versterkt door
een all star cast van:
Benjamin Moen (die van BOG), Marius Mensink (die hele lekkere), Rob
Smorenberg (die van DWW speelt DWW en Vincent Rietveld gaat voor de
Louis d’Or) en Marieke de Zwaan (voor de onoplettende kijker die nu nog niet
weet wie dat is, zij stelt zich vanavond en morgenavond nogmaals aan u voor
met haar solo Pruikje, die door Ward werd begeleid).
Misschien tot vanavond of morgenavond bij Pruikje.
Misschien tot bij VRGVDLO.
Maar zeker tot in het bos!
Groet,
DWW

Copyright © 2019 Theatergroep De Warme Winkel, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

https://mailchi.mp/dewarmewinkel/breaking-news?e=[UNIQID]

Pagina 2 van 2

