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‘VIJAND VAN HET VOLK’ NU OP THEATERTOURNEE
De première van ‘Vijand van het volk’ is goed ontvangen door pers en publiek. Theatergroep
Suburbia speelt Henrik Ibsens klassieker in de veelbesproken bewerking van de Schaubühne Berlin.
Deze actuele versie is voor het eerst in de Nederlandse theaters te zien.
De pers schreef over de voorstelling: “‘Vijand van het volk’ is een actueel klokkenluidersdrama vol
schwung en sfeer." (Trouw, 3 sterren). "Zinderende uitvoering van fraai geactualiseerde Ibsen."
(Scènes, 4 sterren). “‘Vijand van het volk’ was nog nooit zo urgent.” (1e Rang.nl, 4 sterren).
Het verhaal is aangrijpend, spannend én oergeestig. In een ingenieuze plot over politiek gekonkel,
fake news en milieuvervuiling maken we kennis met klokkenluider Thomas Stockmann. Zal hij zijn
jonge gezin en carrière op het spel zetten voor zijn idealen? En zullen zijn familie en vrienden hem
steunen of laten ze hem keihard vallen?
Henrik Ibsen schreef ‘Vijand van het volk’ in 1882, maar in de bewerking van de Schaubühne Berlin is
het verhaal nu actueler dan ooit. Het Duitse gezelschap reist sinds 2012 de wereld rond met deze
actuele versie. Vorig jaar nog werd hun optreden in China verboden, omdat het een gevaar voor ‘het
volk’ zou zijn. Deze veelbesproken bewerking is door Léon van der Sanden in het Nederlands vertaald
en eerder door Theatergroep Suburbia op locatie in Almere gespeeld. Nu is deze versie van ‘Vijand’
op theatertournee en is voor het eerst te zien in de Nederlandse theaters.
Theatertournee ‘Vijand van het volk’ tot en met 30 november. Meer informatie over de
voorstelling, de acteurs en de volledige speellijst op www.theatergroepsuburbia.nl.
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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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