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VIJAND VAN HET VOLK GAAT OP THEATERTOURNEE
Aangrijpend, spannend, oergeestig en actueel. Vijand van het volk is de ultieme moderne
klassieker over corruptie en milieusceptici in de veelbesproken bewerking van de Schaubühne
Berlin. De voorstelling gaat vanaf 26 september voor het eerst op landelijke theatertournee,
gespeeld door een nieuwe generatie topacteurs voor Theatergroep Suburbia.
Vijand van het volk gaat over politieke intriges, fake news en het milieudebat. Klokkenluider Thomas
Stockmann zet zijn jonge gezin en zijn carrière op het spel voor zijn idealen. Zullen zijn familie en
vrienden hem steunen of laten ze hem keihard vallen?
In een kleine stad dromen de bewoners van financiële voorspoed nu er een geneeskrachtige bron is
ontdekt. Ze verwachten een toestroom aan gasten in het plaatselijke kuuroord. Huisarts Thomas
Stockmann ontdekt dat het heilzame water besmet is met gif. Hij pikt het niet langer en eist dat de
gemeente het nieuws wereldkundig maakt. Maar zijn broer Peter, wethouder in het stadje, is hierop
tegen. Als de waarheid aan het licht komt betekent dat de sluiting van het kuuroord en wordt het
stadje opgezadeld met torenhoge kosten. Langzaam begint de steun aan Thomas af te brokkelen…
Theatergroep Suburbia speelde in 2016 Vijand van het volk op locatie in Almere en ontving lovende
reacties van de pers en het publiek. Dit najaar is de lang verwachte landelijke theatertournee.
“Regisseur Albert Lubbers en zijn acteurs bewijzen overtuigend dat idealen fragiel zijn, en het waard
zijn om te worden verdedigd.” Theaterkrant ★★★★, “Acteur Xander van Vledder speelt de
beroemde vierde akte van Henrik Ibsen op indrukwekkende wijze.” de Volkskrant ★★★★
Vijand van het volk is te zien van 26 september tot en met 30 november in de theaters. Première 5
oktober in de Kunstlinie Almere Flevoland. Meer informatie over de voorstelling, de acteurs en de
volledige speellijst op https://theatergroepsuburbia.nl/voorstelling/vijand-van-het-volk-reprise.
Cast: Xander van Vledder, Justus van Dillen, Hanne Arendzen, Wouter Van Lierde, Ruben Brinkman,
Titus Boonstra, Milan Sekeris. Tekst: Henrik Ibsen. Bewerking: Schaubühne Berlin. Vertaling: Léon
van der Sanden. Regie: Albert Lubbers. Decorontwerp: Herbert Janse. Lichtontwerp: Roelof Pothuis.
Kostuumontwerp: Dorien de Jonge.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niet voor publicatie:
Voor meer informatie, interviews en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Nana Jongerden,
marketing en publiciteit Theatergroep Suburbia. Mail: nana@theatergroepsuburbia.nl. Telefoon:
036- 8448148, mobiel: 06-10188815.
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CAST
Xander van Vledder studeerde in 2007 af als acteur aan de Toneelacademie Maastricht. Na drie jaar
vast verbonden te zijn geweest aan het Nationale Toneel, speelde hij grote rollen bij diverse
gezelschappen en producenten, waaronder 'Peer Gynt' bij het Zuidelijk Toneel en praeses Fred in de
musical 'Soldaat van Oranje'. In 2015 was Xander te zien als Willem Ruis in de
muziektheatervoorstelling over zijn leven, en speelde hij de titelrol in 'Don Carlos' bij Toneelschuur
Producties. Op televisie was hij te zien in de dramaseries 'Feuten', 'Freddy Heineken', 'Van Gogh',
'Smeris', 'Ramses' en in de VPRO-serie over de familie Moskowicz 'De Maatschap'. Voor Suburbia
speelde hij in ‘Troost & Zonen’ (2018) en in de 2016 productie van 'Vijand van het Volk' de rol van
Thomas Stockmann.
Justus van Dillen (1985) studeerde in 2007 als acteur af aan de Toneelacademie in Maastricht. De
eerste jaren na zijn afstuderen speelde hij bij verschillende grote gezelschappen zoals NTGent, Het
Toneel Speelt en Noord Nederlands Toneel. Hij was van 2009 tot en met 2012 verbonden aan Het
Zuidelijk Toneel en haar dochtergezelschap Toneelgroep Cargo. Van 2012 tot en met 2017 speelde
Justus als vaste gastacteur in vele producties bij Toneelschuur Producties en Het Nationale Toneel. In
2017 was Justus te zien in 'Geen Paniek!' van De La Mar Producties. Hij speelde in de tv series 'JEUK!',
'Flikken Rotterdam', 'Vechtershart', 'Flikken Maastricht' en sinds 2016 speelt hij de rol van Aaron van
der Laan in de serie 'CMC'. Bij Suburbia speelde Justus de monoloog 'Judas' (2015), 'Troost & Zonen'
(2018), ‘Bedrog’ (2019). In de 2016 productie van 'Vijand van het Volk' speelde hij de rol van Peter
Stockmann.
Hanne Arendzen (1987) studeerde in 2011 af aan de Amsterdamse Toneelschool &
Kleinkunstacademie. Op het toneel was zij te zien in diverse producties waaronder 'De Meeuw'
(HummelinckStuurman), 'De Avonden' (Bostheaterproducties) en 'Vaslav' (De LaMar producties),
‘Vele hemels boven de zevende’ naar het boek van Griet op de Beeck en in haar bejubelde
hoofdrollen ‘Eline Vere’ naar het boek van Louis Couperus en ’Van de koele meren des doods’ naar
het boek van Frederik van Eeden (HumStu). Op televisie was Hanne Arendzen te zien in 'Van Gogh:
Een huis voor Vincent', speelde ze verschillende gastrollen in series en een hoofdrol in de
televisieserie 'RAMSES' (winnaar Zilveren Nipkowschijf 2014). Ze speelde in de films 'Het Diner' en
'2/11 Het spel van de wolf'. Zij was ook te zien in de speelfilm 'Publieke werken' van Thomas
Rosenboom en de telefilm 'Moos' en in de televisieserie ‘Klem'. Voor Suburbia speelde zij in ‘De
Verlossing’ (2017) en in de 2016 productie van 'Vijand van het Volk' speelde zij de rol van Katharina
Kiel.
Wouter Van Lierde (1963) studeerde aan het Conservatorium van Gent (afdeling toneel) en behaalde
zijn diploma in 1985. Hij speelde daarna bij De Wetten van Kepler in 'King Lear' en als Willy Loman in
'De Dood van een Handelsreiziger'. Daarnaast maakt Wouter deel uit van de vaste kern van De
Schedelgeboorten, een Vlaams muzikaal cabaretgezelschap. Op de Nederlandse televisie was hij
regelmatig te zien in de serie 'Flikken'. Wouter van Lierde is/was te zien in veel voorstellingen van
Suburbia, o.a. ‘De nacht, de moeder van de dag’ (2019), 'De inspecteur en het dode meisje' (2018),
'De Verlossing' van Hugo Claus (2017), 'Fanny & Marius' (2005 en 2013), 'Het Eenzame Westen'
(2006), 'In Duisternis' (2008), 'De Manke' (2008), 'KUNST' (2009), 'Momenten van Geluk' (2010), de
zomervoorstelling 'Hebriana' (2014) en de locatievoorstelling 'Eerste Liefde' (2014).
Ruben Brinkman (1980) studeerde aan de Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie. Hij
debuteerde met een hoofdrol in Engeland, waar hij Vincent van Gogh speelde in ‘Vincent in Brixton’.
Hij speelde in ‘Wie is er bang voor Virginia Woolf?’, in ‘As You Like It’ van het Nationaal Toneel en bij
Het Zuidelijk Toneel in onder meer: ‘Halverwege Omgedraaid’ en ‘Peer Gynt’. Bij Nieuw West was hij
te zien in ‘De Avond’ en hij speelde in de musicals ‘Hij Gelooft in Mij’ en ‘De Tweeling’. Hij speelde
ook in o.a. de films: ‘Sonny Boy’, ‘Feuten; het Feestje’ en ‘Manderlay’ van Lars von Trier. Op televisie
was hij drie seizoenen te zien in de serie ‘Feuten’. Voor Suburbia speelde hij eerder de rol van
Hovstad in de 2016 productie van 'Vijand van het volk'.
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Titus Boonstra studeerde in 2001 af aan de Arnhemse toneelschool en werd
genomineerd voor de Philip Morris prijs voor best afstuderende acteur van Nederland
en België. Sindsdien is hij freelance acteur en speelde onder meer bij de Theater Compagnie, het
Nationale Toneel, NT Jong en Golden Palace. Bij Suburbia was hij al eerder te zien in de
zomervoorstellingen: 'Het eenzame Westen', 'Momenten van geluk', 'In de Familie' en 'Antigone'.
Daarnaast heeft hij ook in films en televisieseries gespeeld. Zo had hij een hoofdrol in het tweede
seizoen van 'Van God los' (aflevering 'Klem'). Naast acteren regisseert hij ook en geeft hij workshops.
Voor de 2016 productie van 'Vijand van het Volk' speelde Titus de rol van Alfred Aslaksen.
Milan Sekeris (1993) studeerde in 2017 af aan de Amsterdamse Toneelschool &
Kleinkunstacademie. Milan speelde o.a in de muziektheatervoorstelling 'METAMAN'
(Orkater/GOLDMUND), in 'Een neushoornspektakel' (Stip producties/Daniel van Klaveren), 'De
Krijtkring (De toneelmakerij/ Liesbeth Coltof) en in meerdere voorstelling van George en Eran
Producties waaronder: 'Lenny', 'Woestijnjasmijntjes' (In samenwerking met De Toneelmakerij) en
'George en Eran worden Racisten' (Koos Terpstra). Voor 'Woestijnjasmijntjes' en 'George en Eran
worden racisten' componeerde hij tevens de muziek. Ook was hij te zien in de tv-serie 'De
Mannentester' en in de web-serie 'Queer Amsterdam'. Daarnaast speelt hij regelmatig in 'Het
Klokhuis'.
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