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THEATER                AAN DE SCHIENIEUWS 

KONING IN SCHIEDAM
DE CAST AAN HET WOORD KOMENDE ACTIVITEITEN:

Rijnmond organiseert samen met Theater aan de Schie een bijzondere theatervoorstelling, 
de Rijnmond Big Band Show, met Dennis van Aarssen (winnaar The Voice Of Holland 2019) 
en de Rotterdamse artiesten Esther Hart, Franklin Brown en Maxine onder leiding van een 
20-koppig orkest. Een spectaculaire show voor liefhebbers van swing, crooners en easy 
listening muziek!

Initiatiefnemer Bart Nolles heeft als doel om senioren in de regio een leuke, gratis toegankelijke 
theatershow cadeau te doen. Deze grote groep Rijnmonders gaat door corona door een lastige 
en soms ook eenzame tijd. Directeur Rob Roos over de samenwerking: “Toen Bart Nolles mij 
belde met de vraag of wij de samenwerkingspartner wilde zijn van dit mooie initiatief, zeiden we 
direct volmondig ja. Het is een prachtig initiatief dat helemaal past is onze zelfbenoemde maat-
schappelijke taak: Theater is er voor iedereen, maar niet voor iedereen is er theater. Dat zien we 
heel graag anders en is dit een kans bij uitstek om het vorm te geven. Bart Nolles heeft toegang 
tot een groot publiek in de Rijnmond en wij hebben een mooie locatie en de expertise om de show 
vorm te geven. Een heel mooi voorbeeld van professionele samenwerking in de regio voor alle 
inwoners uit onze regio. In deze tijd vinden wij het nog meer dan ooit belangrijk dat we elkaar 
steunen en helpen. Met deze show dat een mooi kerstcadeau is voor iedereen in de Rijnmond, 
werken we dan ook graag belangeloos mee”. 

Door de aangescherpte coronamaatregelen kon de theatershow helaas niet meer met publiek 
plaatsvinden. Theater aan de Schie en Bart Nolles zijn in gesprek om op een later moment in het 
seizoen, als de maatregelen niet meer aan de orde zijn, de show alsnog aan te bieden. Rijnmond 
Big Band Show is wel opgenomen en is op Tweede Kerstdag, zondag 26 december, om 15.00 
uur te zien op TV Rijnmond. De uitzending gaat gepaard met mooie sfeerbeelden van Schiedam. 

WO 15 10.00 STILTE AAN DE SCHIE - YOGA - GRATIS THEATER AAN DE SCHIE
WO 15 12.15  LUNCHCONCERT - GRATIS THEATER AAN DE SCHIE
DO 16 15.00 GOUDEN DANS - KOM DANS MET MIJ DE DANZON  THEATER AAN DE SCHIE
ZO 19 14.30 SCROOGE,  A CHRISTMAS CAROL - ECOLA  (6+, VERHUUR) THEATER AAN DE SCHIE
DI 21  TV-OPNAMES RTL4 - ONDERWEG NAAR DE REGIO 
WO 22 10.00 STILTE AAN DE SCHIE - YOGA - GRATIS THEATER AAN DE SCHIE
WO 22 12.15  LUNCHCONCERT - GRATIS THEATER AAN DE SCHIE

WAAR GAAT DE VOOR-
STELLING KONING PRECIES 
OVER?
Anne: “KONING is een avon-
tuurlijke voorstelling vanaf zes 
jaar die gaat over een sterven-
de koning die zijn opvolger 
moet kiezen. Dit is een stuk 
moeilijker dan het lijkt, want hij 
heeft 9 kinderen, waarvan één 
stronteigenwijze dochter Alex 
en nog acht andere dochters 
die nogal nare prinsesjes zijn. 
Ook heeft hij een hele ambiti-
euze minister die het liefst pre-
sident wil worden en hij heeft 
een hele lieve vrouw, dat ben 
ik die helemaal niet is wat ze 
lijkt.”

Koen: “KONING gaat heel erg 
over wanneer ben je nou een 
koning en neem je verantwoor-
delijkheid voor wat je wordt in 
je leven en waar je voor staat. 
Zeker in een tijd waarin heel 
veel wordt gegild en gebruld, 
maar waar weinig verantwoor-
delijkheid genomen wordt.”

JULLIE WERKEN NATUUR-
LIJK OOK MET KINDEREN, 
HOE IS DAT?
Anne: “Dat is heel leuk. De 
Jonge Stokerij bestaat sinds 
2016, toen produceerden we 
Hamlet en dat was ons debuut 
hier. Koen had toen besloten 
dat als je aan kinderen uit kunt 
leggen waarom een stuk goed 
is, dat je dan de kern van het 
stuk te pakken hebt. Hij be-
sloot toen dat het nodig was 
om voorafgaand aan de voor-
stelling kinderen uit Schiedam 
in kleine groepjes de hele voor-
stelling in vijf minuten te laten 
spelen.”

Kenneth: “Ik heb het al vaker 
gedaan bij De Stokerij. In mijn 
carrière werk ik heel vaak met 
kinderen, maar ook met De 
Stokerij heb ik altijd met de 
kerstvoorstellingen meege-
daan, dus ik zie de kinderen 
van De Jonge Stokerij vol-
wassen worden en ik vind het 
hartstikke leuk om ze te zien 
groeien.”

Roos: “Ik vind het heerlijk, vijf 
jaar geleden zijn Koen en Anne 
ermee begonnen en veel van 
de kinderen spelen ook al vijf 
jaar bij De Stokerij. Zij werken 
met Koen en hij is ook echt een 
geweldige regisseur daarin, hij 
begeleidt die kinderen en die 
heb ik zo zien groeien in de af-
gelopen vijf jaar. Die staan nu 
dingen te spelen waarvan je 
als professional denkt: Nou ik 
kan gewoon inpakken. Verder 
zit er ook een zekere mate van 
onvoorspelbaarheid in en dat 
maakt het voor mij als speler 
weer heel spannend en dat 
houdt mij ook scherp.”

JULLIE SPELEN DRIE VER-
SCHILLENDE VOORSTELLIN-
GEN, WAT REDELIJK UNIEK 
IS. WAT ZIJN DE VERSCHIL-
LEN?
Koen: “Het idee is ontstaan 
omdat we eigenlijk altijd op-
zoek zijn naar andere perspec-
tieven. Waar ik zit in de zaal 
bepaalt hoe ik de voorstelling 
beleef. Het moment waarop 
ik ga kijken bepaalt ook hoe 
ik een voorstelling beleef. 
Wij zijn eigenlijk altijd opzoek 
naar hoe het publiek het voelt 
en denkt wauw ik wil morgen 
nog een keer naar dezelfde 
voorstelling. Dat hebben we 
weleens geprobeerd door het 
publiek tussen het decor te 
zetten. We hebben woonka-
mervoorstellingen gespeeld 
en voorstellingen in bussen 
gespeeld. Bij deze voorstel-
ling kwam corona om de hoek 
kijken en toen moesten we kij-
ken naar andere manieren om 
deze voorstelling uit te voeren. 
We dachten, wat nou als we 
de voorstelling drie keer spe-
len, elk vanuit drie verschillen-
de oogpunten?”

Kenneth: “Het verandert per 
voorstelling vanaf welk point 
of view je kijkt en dus in wiens 
hoofd je zit. Dus als het niet 
jouw versie is, dan heb je min-
der monologen en met je eigen 
versie veel meer.”

Roos: “Wat het mooie eraan 
is, is dat je per voorstelling het 
perspectief van één van de drie 
hoofdfi guren ziet, dus vanuit 
de koning, koningin of eerste 
minister. Het verhaal verschuift 
naar een compleet ander ver-
haal doordat je de binnen-
wereld van iemand ziet. Ik denk 
echt dat het heel erg mooi is 
als je de verschillende versies 
ziet en kan zien hoe dat werkt 
op het moment dat je in een 
ander wereldbeeld stapt, het 
verhaal veranderd.”

TOT SLOT, WAAROM MOE-
TEN MENSEN NAAR DEZE 
VOORSTELLING KOMEN?
Anne: “Omdat het een on-
gelofelijk leuke, grappige en 
spannende voorstelling is, 
misschien wel de beste voor-
stelling van de Stokerij en 
Theater aan de Schie tot nu toe, 
met een inspirerende bood-
schap. Het is ook echt voor 
iedereen tussen de 6 en 106, 
we zijn er met deze voorstel-
ling ook echt in geslaagd om 
iets voor iedereen te maken. 
Wat bijzonder is, is dat er bij 
de laatste voorstelling door het 
publiek kan worden gekozen 
welke versie ze dan gaan zien.”

Kenneth: “Omdat het een su-
permooie voorstelling is, om-
dat het fantastisch is om de 
kinderen zo gepassioneerd to-
neel te zien spelen en we willen 
laten zien dat iedereen koning 
kan zijn. Het hangt alleen af 
van hoeverre je het toelaat in 
je leven.”

Roos: “Er zijn heel veel rede-
nen te bedenken. Ik denk dat 
het een leuk verhaal is. Koen 
heeft echt allerlei koningsver-
halen gemengd waardoor je 
een heel bijzonder en eigen-
tijds sprookje krijgt. Je moet 
er naartoe omdat het fi jn is 
om in deze tijd iets te delen en 
dat is toch wat er dan gebeurt 
in een theaterzaal. Je zit met 
elkaar, in het donker, maar je 
bent samen en je maakt op dat 
moment iets mee wat alleen op 
dat moment bestaat.”

Argentijns restaurant La 
Salita maakt een come-
back! Op elke speeldag 
van de voorstelling KO-
NING verzorgt La Salita 
om 13.00 uur een heerlijk 
driegangenlunch! Tijdens 
deze lunch spelen acteurs 
van De Stokerij exclusie-
ve scenes die speciaal 
hiervoor geschreven zijn 
en die dus niet in de voor-
stelling zitten.

Het speciale Koningsme-
nu kost slechts € 19,50. 
Geniet van een heerlij-
ke proeverij van worst, 
een runderstoofspot van 
bavet én Panqueques 
con Dulce. Er is ook een 
vega menu beschikbaar 
en voor de kleine bezoe-
kers is er zelfs een kin-
dermenu re reserveren. 
Reserveer deze heerlij-
ke driegangenlunch via 
theateraandeschie.nl.

Op dit moment zijn de repetities voor de familievoorstelling KONING (6+), een coproductie 
van Theater aan de Schie en De Stokerij Schiedam, in volle gang! KONING is van 3 tot en met 
7 januari 2022 te zien in Theater aan de Schie. De hoofdrollen worden vervuld door Roos 
Drenth, Anne Rats en Kenneth Herdigein, aangevuld met spelers van De Jonge Stokerij en 
amateurspelers, en met regisseur Koen Wouterse. KONING is opgedeeld in drie voorstellin-
gen. Elk vanuit een andere invalshoek, die van de Koning, de Koningin en de Eerste Minister. 
Wij stelden de cast een aantal vragen over de voorstelling. 

Over een periode van ruim een jaar is er af en aan door ruim 
dertig Schiedamse dansers op leeftijd gerepeteerd aan een thea-
trale dansvoorstelling. Donderdag 16 december om 15.00 uur is 
het dan echt zover. Dan is de unieke dansvoorstelling Kom dans 
met mij de Danzon, geïnspireerd op de cultuur van de Cubaanse 
Danzon, te zien op het toneel van Theater aan de Schie. Choreo-
grafe Ireen Kurvers vertaalde de verhalen van de deelnemende 
dansers in een fraaie choreografi e met vloeiende danspatronen. 

Kaarten voor Kom dans met mij de Danzon kosten € 7,50 per per-
soon. Reserveren kan via de website van Theater aan de Schie.

TV REGISTRATIE VAN DE RIJNMOND BIG BAND SHOW

TWEEDE KERSTDAG
TE ZIEN OP TV RIJNMOND

KOM DANS MET 
MIJ DE DANZON

DANSVOORSTELLING DOOR GOUDEN DANSKONINGSMAAL
DOOR LA SALITA


