Ontroerende voorstelling over hechte vriendschap |
Met Reinout Scholten van Aschat, Matthijs van de Sande Bakhuyzen en Judith van den
Berg |

Toneelgroep Oostpool speelt exclusief in Arnhem:
(in) Koud Water | 20 tm 31 maart 2012, alleen in Huis Oostpool
Regisseur Marcus Azzini - de toekomstige artistiek directeur van Toneelgroep Oostpool - maakt
in maart 2012 een extra voorstelling: (in) Koud Water, een toneelbewerking door Hannah van
Wieringen van de roman Huis aan het einde van de wereld van de Amerikaanse schrijver
Michael Cunningham.
De voorstelling is exclusief te zien in het eigen theater in Arnhem, Huis Oostpool, van dinsdag 20
tot en met zaterdag 31 maart. De première vindt plaats op vrijdag 23 maart.
Marcus Azzini had behoefte om voor het eigen huis nog een kleine voorstelling te maken. Iets waar de
schoonheid van het maakproces nog aan af te zien valt, maar wel met een groot verhaal. (in) Koud
Water gaat over de onweerstaanbare
noodzaak van mensen om een 'familie' om zich heen te scheppen, om niet alleen te zijn. Het stuk
wordt gespeeld door een cast van drie jonge acteurs: Judith van den Berg, die eerder speelde in
Zomergasten bij Toneelgroep Oostpool, Reinout Scholten van Aschat (bekend van de film De
Heineken Ontvoering) en Matthijs van de Sande Bakhuyzen, die onder andere in De Daltons te zien
was. Reinout en Matthijs zijn daadwerkelijk jeugdvrienden: al sinds hun kleutertijd trekken zij met
elkaar op. Hannah van Wieringen die de bewerking maakt, schreef eerder voor Toneelgroep Oostpool
Er moet licht zijn en droeg teksten bij aan LIstEn & See.
Het verhaal |
Twee ogenschijnlijke tegenpolen, Jonathan (de aangepaste) en Bobby (de onaangepaste), groeien op
in het middle-class Amerika van de jaren zeventig. Zij worden beste vrienden en hun hechte
vriendschap ontwikkelt zich tot een liefdesrelatie. Na de middelbare school verplaatst hun leven zich
naar New York, waar ze elkaar opnieuw ontmoeten. Bij hen voegt zich Clare, een ex-punkster op zoek
naar nieuwe zekerheid. Clare wordt zwanger van Bobby en met zijn allen verhuizen ze naar een huis
aan de rand van de wereld, in de buurt van het legendarische popwalhalla Woodstock. Daar proberen
ze hun ideaal te verwezenlijken: een manier van samenleven die aan de klassieke familie voorbij gaat.
De schijver |
Michael Cunningham is onder andere bekend van de roman De uren (en de gelijknamige film),
waarvoor hij de Pulitzerprijs won. Hij schreef Huis aan de einde van de wereld in 1990, midden in het
aids-tijdperk: het verhaal van een bijzondere verhouding tussen drie mensen die samen een
onconventionele relatie hebben. Een levensecht verhaal over liefde, vriendschap en geborgenheid.
tekst | Hannah van Wieringen naar Michael Cunningham | regie Marcus Azzini | met Judith van
den Berg, Matthijs van de Sande Bakhuyzen, Reinout Scholten van Aschat | decor en
lichtadviezen Wikke van Houwelingen | muziekadviezen Maria Kraakman | portretfotografie
Annaleen Louwes
Speellijst (in) Koud Water |
Exclusief in Huis Oostpool, Arnhem:
di 20, wo 21, do 22 maart 2012 (try outs), aanvang 20:15
vr 23* maart (première), aanvang 20:15
za 24, di 27, wo 28, do 29, vr 30**, za 31* maart, aanvang 20:15

* Bij de première (vr 23 maart) en de dernière (za 31 maart) na afloop afterparty
** Op vr 30 maart kan men deelnemen aan Eten met acteurs (diner, inleiding en voorstelling) - aanvang 17:15.
** De inleiding op vr 30 maart is ook apart bij te wonen: aanvang 19:15.
Kaartverkoop | www.toneelgroepoostpool.nl of 026 445 96 25
Voor meer informatie: 026 443 76 55 | www.toneelgroepoostpool.nl

