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Och moeders toch,
Wat zullen jullie trots zijn op jullie kroost! Florian
Myjer en Kim Karssen, vers van school (ok, twee jaar al)
en meteen twee tournees van eigen werk op stapel.
Hun afstudeerwerk Bloomsbury op Over het IJ in Amsterdam
en op Boulevard in Den Bosch, kan slechter! En kind aan
huis op LA Breda natuurlijk.
Oorlog en vrede dat ze bij Frascati maakten, speelt dan
weer in de zalen deze herfst, niet te doen.
En dan hebben we nog een nieuwtje voor de moeder van Kim,
ze staat (alweer) op het Theaterfestival!
Vincent Rietveld mag dan niet genomineerd zijn voor een
Louis d’Or maar Vincent Rietveld gaat voor de Louis d’Or
staat wel mooi bij de beste tien voorstellingen van het
seizoen, chapeau. De jury vond dat heel Nederland dit werk
nog eens moet zien, dus we staan nog twee keer in
Bellevue, een keer in Theater Kikker Utrecht en twee keer
in Gent België, yeah!
Wij worden er zelf plaatsvervangend trots van.
Enfin; trots, dat is geloof ik not done als ouder,
waarschijnlijk zullen jullie het downplayen, maar je kunt
toch niet ontkennen dat het wel een zalig theaterstel is,
met die onbevangen, romantische, kunstminnende en
dartelende voorstellingen van ze. Wij zagen Bloomsbury in
Almere of all places en waren direct verkocht. Een

handjevol mensen mocht het meemaken hoe ze (late night!)
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het publiek in katzwijm lieten vallen. Vintage Warme
Winkel, al zeggen we het zelf. Dat moet op locatie
helemaal gaan vliegen.
Over locaties gesproken, komen jullie ook naar De Drie
Musketiers in het Amsterdamse Bostheater kijken of volgen
jullie alleen je eigen kinderen? (no offense, zouden we
begrijpen)
Het is nog een weekje voor de premiere, turbulente tijden,
we hebben al veel gelachen maar worden ook zenuwachtig,
zeker nu er al meer dan 5.000 (!) kaarten zijn verkocht.
Gekkenhuis, en de poster hangt pas sinds vanmorgen in de
stad.
Enfin, loslaten, we hebben er allemaal mee te dealen. Wij
onze verwachtingen, jullie je kroost. Maar ze zijn in
goede handen, trust us.
Zij missen jullie net zo hard als jullie hen, maar
godzijdank kan je ze deze zomer vaak gaan bekijken!
Liefs
DWW
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