DE NACHT,
DE MOEDER
VAN DE
DAG

SPEELDATA / INFO / CREDITS
Speelperiode

12 juni t/m 21 juli
Van woe t/m zo
Première 21 juni
Aanvang 20.30u
Aanvang zondagmatinee 15.00u

DINER & PICKNICK MAND

Aanvang diner woe-za 18.30u
Aanvang Svensk Söndags picnic
zo 13.30u

RANDPROGRAMMA

Woensdag Inleiding | gratis | 19.45u
Donderdag Wandelen met
Staatsbosbeheer | € 3,50 | 19.45u

Reserveren is gewenst via

www.theatergroepsuburbia.nl.
Programmawijzigingen voorbehouden.

KAARTVERKOOP

Kaarten vanaf €26,00 exclusief diner
Zweeds diner à €24,50
Svensk Söndags picnic €35,00 (2 p.)
via www.theatergroepsuburbia.nl of
036-8448148.
Het diner en de Svensk Söndags picnic
dien je minimaal een dag van tevoren
te bestellen.

LOCATIE & ROUTE

Stadsboerderij op Stadslandgoed De
Kemphaan, Almere. Het publiek zit
overdekt. Hou er wel rekening mee dat
het 's avonds – ook bij zomers weer –
sterk kan afkoelen. Kijk voor de route
op onze website of voor de meest
actuele route op www.9292.nl of
www.vananaarbeter.nl.

Credits
Minne Koole David
Jord Knotter Georg
Marie-Christine de Both Elin
Wouter Van Lierde Martin
Lars Norén Tekst
Karst Woudstra Vertaling
Albert Lubbers Regie
Herbert Janse Decor
Dorien de Jonge Kostuum
Neal Groot Lichtontwerp en techniek
Jasper Boeke Muziekontwerp
Marco Oosterbaan Huismeester
Rosanne Groenendijk Regieassistent
Jody de Groof Stagiair marketing
Studio Matusiak Grafisch ontwerp
Paulina Matusiak & Eddy Wenting Affichebeeld
Eddy Wemting Fotografie zw portretten
Bart Grietens Scènefotografie
Melvin Simons Trailer
Post Castelijn Casting (Marc van Bree)
Castingadvies
Thomas Dijkstra Productie
Lanvy Vu Dinh Hoofd kaartverkoop, kassa en bar
Nana Jongerden, Femke van Weperen
Marketing & publiciteit
Jos van Hulst Zakelijke leiding
Albert Lubbers Artistieke leiding
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VAN LARS NORÉN
ZOMERVOORSTELLING & DINER
OP STADSLANDGOED DE KEMPHAAN,
ALMERE |12 JUNI T/M 21 JULI

THEATERGROEP
SUBURBIA.NL

DE NACHT,
DE MOEDER
VAN DE
‘JE MOET JE LEVEN
DAG VERANDEREN’

Zweden, de jaren '50. In de
keuken van familiehotel Aurora
doen vader, moeder en hun twee
zoons een laatste poging elkaar
te vinden. Het is de verjaardag
van de jongste zoon, David. Het
is ook de dag dat vader probeert
uit alle macht - en met weinig
succes - achterstallige rekeningen te betalen. Het hotel staat op
de rand van een faillissement.
Maar David dagdroomt liever dan
te werken in het hotel. Dat maakt
zijn hardwerkende broer razend.
En wat is dat hardnekkige hoestje
van moeder toch?
Theatergroep Suburbia speelt deze zomer de tragikomedie De nacht, de moeder
van de dag van de Zweedse schrijver Lars Norén. Een moderne klassieker uit de sterke
Scandinavische theatertraditie.
De nacht, de moeder van de dag is een indringend familiedrama gedrenkt in inktzwarte
humor. Met de fenomenale dialogen van één van de grootste Zweedse toneelschrijvers,
Lars Norén. Centraal motto in het leven en werk van Norén is: ‘Je moet je leven
veranderen’. In De nacht, de moeder van de dag staan alle familieleden ook aan de
vooravond van onomkeerbare veranderingen in hun levens.

Zweedse zomeravond op De Kemphaan
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De zomervoorstelling van Theatergroep Suburbia
is een complete avond uit op Stadslandgoed De
Kemphaan in Almere. Opgezet als een kasteellandgoed, liggen rondom de ‘burcht’ De Kemphaan water, tuinen, landerijen, een imkerij en De
Stadsboerderij.
We koken voor jou op de Stadsboerderij een
diner geïnspireerd op de Zweedse keuken met
zoveel mogelijk biologische ingrediënten. Het
vlees komt rechtstreeks van de Stadsboerderij.
Natuurlijk kun je ook voor een vegetarisch menu
kiezen. Na het diner is op woensdag een inleiding
en op donderdag een wandeling met Staatsbosbeheer over het landgoed. En heb je zin in een
Zweedse picknick? Bestel dan de Svensk Söndags
picnic voor een lome Zweedse zondagmiddag op
het landgoed.

Theatergroep Suburbia
is het stadsgezelschap van Almere. We
spelen voor iedereen, ook als je (bijna)
nooit theater bezoekt. Ontroerende,
tragische en geestige voorstellingen
over de vraag ‘Hoe moet je leven?’. We
maken voorstellingen met acteurs in
het theater en op onverwachte locaties
in de stad en in de natuur. Ook maken
we met Suburbia in de Buurt voorstellingen in de wijken met bewoners.

