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Het bos van dode liefjes

Toneelgroep Arnhem is terug van corona-weggeweest en
komt met een modern surrealistisch stuk vol humor met een
zwart randje: Het bos van dode liefjes.
Maak kennis met het haperende huwelijk van Riet en Theo
en hun plots opduikende relatietherapeut midden in het bos
waar ook een jager zich een weg door het leven schiet, zijn
vrouw smacht naar een kind, een stoet zingende bruidjes
hypnotiserend ronddwaalt, Foppe en Jannes kattenkwaad
uithalen met een eland en Wiebe al jaren in een boom leeft.
En dit alles op een betoverende locatie aan de rand van park
Zypendaal naast de Vlindertuin.

Spel

Adrianne Kiewiet, Arno Zeeman, Hans van Ammers, Ilona
Dieperink, Joël van der Meer, Johanna Rougoor, Mariëtte
Stevens, Michiel Noordanus, Thomas van Groeningen.

Koor

Voor deze voorstelling werkt Toneelgroep Arnhem samen met
Vrouwenkoor Zijdelinks, die de zingende bruidjes vertolken.
Het koor staat onder leiding van dirigent Juliette Damen. Zie
www.vrouwenkoorzijdelinks.nl.

Regie

Regisseur Marianne Hermans is met haar productiebedrijf
Spaanse Peper (www.spaansepeper.nl) bekend in de regio
door haar locatietheater. Geïnspireerd door de commedia dell'
arte ontstond haar fascinatie voor fysiek-beeldend theater op
bijzondere locaties zoals "Manneneiland" (2015), "Doornik,
een verdronken dorp" (2019) en "De vrouw, de klaproos en
het paard" (2021).

Auteur

Anouk Saleming (1977) is toneelschrijfster, regisseuse en
dramaturge. Ze is aan Artez Arnhem afgestudeerd (1999).
Haar personages zijn opvallend kort van stof en bevinden
zich in hele concrete, eenvoudige conflictsituaties.
Voor Het bos van dode liefjes putte ze inspiratie uit o.a.:
• De Noorderlingen | Alex van Warmerdam
• Midzomernachtsdroom | Shakespeare
• Onder het melkwoud | Dylan Thomas
• Piet Paaltjens

Techniek

Jan van den Hatert. Al vele jaren onvermoeibaar
betrokken.
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•
•
•
•
•
•
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Kaarten à € 13,50: www.toneelgroeparnhem.nl
Inloop 20:00 met koffie en thee (inbegrepen)
Aanvang: 20:30
Waar: Scouting SBV-Kastanjegroep, Parkweg 9
Arnhem in park Zypendaal naast de Vlindertuin. 1400
meter van station. Zie routes op onze website.
Kom bij voorkeur lopend of op de fiets. Parkeren
beperkt mogelijk.
Locatie is buiten. Neem passende kleding mee.
Tribune aanwezig.
Locatie redelijk toegankelijk voor mensen met een
beperking.
Meer info op www.toneelgroeparnhem.nl

www.facebook.com/toneelgroeparnhem

@TGA_Toneel

