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De verbouwing & Fred | Bij het kanaal naar links
Regie:   Jochem de Rooi   &   Gerdi van den Elzen

Beeld: M
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en



Vooraf lekker eten!
Vooraf kunt u genieten van een diner 
in de Coehoorn of bij mooi weer in het 
Coehoornpark. De speciale theatermaaltijd 
komt van het 
gerenomeerde trefpunt 
van creatief Arnhem: 
Stella by Starlight. U eet 
dagverse ingrediënten 
van uitsluitend biologisch 
verantwoorde herkomst.

Bij de kaartverkoop 
kunt u het diner direct 
meebestellen.

Alex van Warmerdam

Bij het Kanaal naar Links

Bij het kanaal naar links (2011) is een 
boosaardig sprookje met de benauwende 
en tegelijkertijd hilarische handtekening 
van Alex van Warmerdam. Twee families 
zijn buren en leven op voet van oorlog met 
elkaar. Zij zijn nog de enige blanken in de 
wereld. 

Wil de blanke soort voortbestaan en voor  
nageslacht zorgen, zullen zij met elkaar in 
contact moeten komen. Het publiek krijgt in 
een tijd, waarin het gegeven akelig actueel 
is, een wrange spiegel voorgehouden. 

Spel: Christianne Wouters, Joël van der 
Meer, Johanna Rougoor, Koen Loose, Michiel 
Noordanus, Thomas van Groeningen
Kleding: Vlien Faber
Regie: Gerdi van den Elzen

Carver

Fred & De verbouwing

De teksten van Theatergroep Carver 
(bekend van o.a. Beppie Nellissen en René 
van ‘t Hof) laten vaak op hilarische wijze 
het droevige geploeter zien van gewone 
mensen. Jochem de Rooi heeft twee 
stukken van Carver tot één nieuw geheel 
gesmeed: 

In De Verbouwing komen relaties op scherp 
te staan in een huis dat nooit lijkt af te 
komen. In Fred dient zich een nieuwe 
bewoner aan wiens aanwezigheid alles op 
zijn kop zet.

Spel: Bregje Vrolijk, Hans van Ammers, Hill 
Jonker, Julia Gauw, Mariëtte Stevens, Oda 
Berends, Renate Bodt
Kleding: Vlien Faber
Regie: Jochem de Rooi

Praktische informatie
• Kaarten à € 13,50 via 

www.toneelgroeparnhem.nl
• Waar: Coehoorn Centraal,  

Coehoornstraat 17 6811 LA  Arnhem 
(100m van Station Arnhem Centraal)

• De voorstelling Bij het kanaal naar 
links is helaas niet 
rolstoeltoegankelijk.

• De voorstelling 
is deels in de 
buitenlucht. Neem 
een warme jas mee. 
Bij regen is er een 
alternatieve locatie. 
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