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THEATER AAN DE SCHIE                AAN DE SCHIETHEATER                                NIEUWS 
DRIE VRAGEN AAN KOEN WOUTERSE
ARTISTIEK LEIDER DE STOKERIJ SCHIEDAM EN REGISSEUR KONING

YOGA EN LUNCHCONCER-
TEN VIA LIVESTREAM

KONING KAN HELAAS NIET 
DOORGAAN MET PUBLIEK 
ERBIJ, MAAR DE VOORSTEL-
LING WORDT WEL OPGE-
NOMEN. WAAROM IS HIER-
VOOR GEKOZEN?
“KONING is een voorstelling 
waar we al twee jaar aan wer-
ken, we zouden al in december 
2020 spelen, maar ja he... Toen 
we totaal onverwacht toch nog 
tegen een algehele lockdown 
aanliepen konden we het niet 
over ons hart verkrijgen om de 
voorstelling weer uit te stellen. 
En nog een derde keer herop-
nemen was geen optie. We 
wisten dat we iets moesten 
gaan doen en dat werd de vijf 
versies die er van het stuk zijn 
opnemen en aan het publiek 
tonen. We hebben namelijk vijf 
verschillende casts die op deze 
manier toch allemaal één keer 
kunnen spelen.”

WAT VINDT DE CAST VAN DE 
OPNAMES, HEEFT IEDEREEN 
ER ZIN IN?
“Natuurlijk was de teleurstel-
ling eerst ook enorm. Toneel 

is een live kunst, de rock-‘n-
roll van dat het elke avond 
opnieuw, als voor het eerst 
ontstaat en in één keer goed 
moet, vinden wij als Stokerij 
helemaal te gek. Gelukkig heb-
ben we een manier van fi lmen 
gevonden die recht doet aan 
dat live aspect. We fi lmen in 
één keer door, zonder stoppen, 
bijna zonder montage achteraf, 
de cameramensen zijn gewoon 
te zien in de fi lm en je krijgt 
een exclusief kijkje achter de 
schermen als de acteurs zich 
voorbereiden op het fi lmen. Dit 
is een nieuwe vorm, die je in 

het theaterlandschap nog niet 
gezien hebt, heel erg bijzon-
der dus. Daar hebben we wel 
behoorlijk zin in met z’n allen!”

WAAROM MOET IEDEREEN 
DE OPNAMES BEKIJKEN?
“Omdat De Stokerij en Theater 
aan de Schie met deze verfi lm-
ingen hun nek uitsteken, iets 
nieuws en bijzonders probe-
ren, tegen de klippen van Co-
vid-19 op. Omdat ze het gratis 
ter beschikking stellen aan alle 
kijkers. Omdat iedereen straks 
van je beeldscherm knalt. 
Er zijn ontelbare redenen!”

Door de lockdown die tot en met tenminste 14 januari van kracht is, kan de familievoorstelling 
KONING (6+), die van maandag 3 tot en met vrijdag 7 januari 2022 gepland staat, niet live met 
publiek doorgaan. Theater aan de Schie en De Stokerij Schiedam hebben daar een oplossing 
voor bedacht! De voorstelling wordt vijf keer opgenomen en uitgezonden op zaterdag 5, 15, 
22, 29 januari en 5 februari 2022 om 19.00 uur! Wij hebben regisseur Koen Wouterse van De 
Stokerij Schiedam drie vragen gesteld over de opnames.

Ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Nederlandse Bachvereniging presenteren OPERA-
2DAY en de Nederlandse Bachvereniging de nieuwe voorstelling J.S. Bach – De Apocalyps, de 
opera die Bach nooit schreef.

HET JAAR 250 NA BEETHOVEN

EXTRA VOORSTELLING

Wegens groot succes hebben wij een extra voorstelling geboekt van Floris Kortie en Vera
Kooper! In Het jaar 250 na Beethoven laat presentator en klassieke muziekfan Floris Kortie, 
samen met pianist Vera Kooper, tweeënhalve eeuw na zijn komst op aard zien én horen hoe 
Ludwig van Beethoven onze wereld heeft veranderd. 

Kortie en Kooper laten zien 
waarom Ludwig van Beethoven
was uitverkoren om ons met 
zijn revolutionaire muziek de 
moderne tijd in te loodsen. 
Gewapend met historisch be-
wijsmateriaal en aan de hand 
van persoonlijke ontboeze-
mingen, geschiedkundige 
spoedcursusjes, obscure You-
Tubefi lmpjes en de allermooi-
ste muziek ooit geschreven, 
wordt één ding duidelijk: het 
Beethoven-tijdperk is nog 
maar net begonnen!

Kaarten voor de voorstelling 
op donderdag 3 februari 2022 
in het Wennekerpand  zijn te 
reserveren via theateraande-
schie.nl. Ook de allerlaatste 
kaarten voor de voorstelling 
op woensdag 2 februari zijn 
nu beschikbaar.

DE OPERA DIE BACH NOOIT SCHREEF
MACHT, CORRUPTIE  EN VOLKSHYSTERIE  STAAN CENTRAAL

Bach werkte een groot deel 
van zijn leven als cantor in 
Leipzig en schreef veel kerk-
muziek. Als het net even an-
ders gelopen was, had hij 
wellicht ook een gelauwerd 
operacomponist kunnen wor-
den. 
Dit inspireerde OPERA2DAY 
en de Nederlandse Bach-
vereniging voor een nieuwe 
opera op basis van zijn vo-
cale muziek. De opera vertelt 
het zestiende-eeuwse verhaal 
van Jan van Leyden. Deze ac-
teur, cafébaas en kleermaker 
wist zeker dat het einde der 
tijden nabij was en overtuig-
de een hele gemeenschap 
van zijn fundamentalistische

opvattingen. Maar zijn heil-
staat werd een tirannie en 
kwam uiteindelijk ten val.

J.S Bach – De Apocalyps 
schildert deze roerige tijd 
met de onvergetelijke muziek 
van Bach op een meeslepend 
nieuw libretto, uitgevoerd 
door een internationale cast 
en het toonaangevend vo-
caal-instrumentaal ensemble 
van de Nederlandse Bachver-
eniging.

Zondag 16 januari 2022 is 
J.S. Bach - De Apocalyps van 
OPERA2DAY en de Neder-
landse Bachvereniging te zien 
in Theater aan de Schie. Toe-

gang is € 29,50 per persoon. 
Kaarten zijn te reserveren via 
theateraandeschie.nl.

Afgelopen week werden er opnames gemaakt voor het RTL 
4 programma Onderweg naar de regio. De uitzending is be-
gin 2022 te zien op RTL 4. De uitzenddatum maken wij op 
een later moment bekend.

OPNAME ONDERWEG 
NAAR DE REGIO

Tijdens de lockdown gaan wij door met Stilte aan de Schie en 
het Lunchconcert, maar dan via livestream! Want als u niet 
naar het theater kan komen, dan komen wij naar u toe. 
Doe elke woensdag vanuit uw eigen woonkamer tussen 10.00 
en 11.00 uur mee met een ontspannen stoelyogales en geniet 
vanaf 12.15 uur van prachtige lunchconcerten. De livestreams 
zijn te zien op woensdag 29 december (alleen Lunchconcert), 
5 januari en 12 januari.
Hans Ritman van Opera aan de Schie, medeorganisator van 
het Lunchconcert, vertelt wat wij kunnen verwachten tijdens 
de livestreams.

Woensdag 22 december 
was de eerste keer dat het 
lunchconcert in de foyer van 
Theater aan de Schie via een 
livestream te zien was. Gedu-
rende het hele seizoen vond 
er maandelijks een gratis toe-
gankelijk concert plaats, maar 
toen het theater eerder deze 
maand ’s avonds de deuren 
moest sluiten werd de fre-
quentie opgevoerd naar één 
keer per week om toch wat 
verpozing te bieden. Nu het 
theater door de lockdown tot 
tenminste 14 januari geslo-
ten is, worden de lunchcon-
certen gestreamd en kunt u 

thuis vanuit uw luie stoel elke 
woensdag om 12.15 uur naar 
de lunchconcerten kijken via 
de website van Theater aan de 
Schie.

Sopraan Mirjam Lo Tam Loi 
en pianist Jean-Baptiste Milon
beten woensdag 22 december 
het spits af met een program-
ma in kerstsfeer. In eerste 
instantie werd er nog van 
uitgegaan dat het Lunchcon-
cert met publiek uitgevoerd 
kon worden. De nieuwe over-
heidsmaatregelen waren dan 
ook een domper op de feest-
vreugde. Gelukkig beschikt 

het theater over het nodige 
improvisatievermogen en de 
technische hulpmiddelen om 
de lunchconcerten nu en ook 
in de toekomst in de huiska-
mer te brengen.

De muziek die ten geho-
re wordt gebracht verschilt 
van week tot week. Zo staat 
woensdag 29 december Yanna
Pelser op het programma. Tij-
dens haar carrière werd haar 
voorkeur voor improvisatie, 
jazz, wereldmuziek en pop 
steeds sterker. Op de altviool 
bedient ze al deze genres en 
zij zingt ook bij haar vioolspel. 
Op het eerste concert in het 
nieuwe jaar, op woensdag 
5 januari, luisteren we naar 
Dymphi Peeters. Zij is een 
stem- en kora artieste, gespe-
cialiseerd in muziektherapie 
(muziek als medicijn), geïn-
spireerd op wereldmuziek, 
sound healing en inspiratie.

Nu zoveel cultuurinstellingen 
gesloten zijn, is het belangrijk 
deze concerten ter beschik-
king te blijven stellen zodat de 
mensen even vergeten dat ze 
niet naar het theater kunnen 
en ze even te laten ontsnap-
pen aan de realiteit. Want 
zoals Goethe zei: “een mens 
moet zo mogelijk elke dag naar 
een liedje luisteren, een goed 
gedicht lezen, een mooi schil-
derij zien en een paar zinnige 
woorden uiten.”

DE OPERA DIE BACH NOOIT SCHREEF
MACHT, CORRUPTIE  EN VOLKSHYSTERIE  STAAN CENTRAAL

YOGA EN LUNCHCONCER- het theater over het nodige 


