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Theatervoorstelling ‘Raphaël’, door Tg Goed Gezelschap.
Van 19 dec 2012 t/m 26 feb 2013
Première: 21 december 2012
PodiumBLoos Breda, landelijke tournee volgt in 2013
In Nederland krijgen ruim 300 mensen per week een hartstilstand.
Raphaël, een voorstelling die levens redt...

Raphaël
‘Raphaël’ is een voorstelling over vriendschap. Vriendschap die begint als je 4 jaar bent en
misschien je hele leven zal duren. Tenminste; als een hartstilstand er op een jonge leeftijd
niet plotseling een eind aan maakt. Je rent door het leven, maar als er iemand naast je
neervalt, dan kan je niet anders dan stil staan. De voorstelling gaat over dromen en
verlangens, over onverwachte wendingen en hoe het gesprek verder gaat als er na zoveel
jaren weer een fictieve ontmoeting is.
De voorstelling is gebaseerd op een ware gebeurtenis, een vriend die even gaat joggen in
het park en plotseling neervalt. Het is een ontrafeling over hoe het leven een loopje met ons
neemt en hoe de dood een eigen leven gaat leiden. Een zoektocht naar antwoorden.
Kan vriendschap nog bestaan als één van de twee vrienden plotseling uit het leven wordt
weggerukt?
‘Raphaël’ een muzikale, intieme voorstelling vol levenslust. Die moet je gaan zien, alleen of
met je vrienden.
Credits:
Gespeeld en gemaakt door: Klemens Patijn (speelde o.a bij Toneelgroep Amsterdam, Nnt, Vrienden
van de Dansmuziek, Oerol en de Parade). Maurits van den Berg (speelde o.a bij Beumer & Drost, Berg en
Bos, Stella Den Haag en Oerol). Eindregie: Hans Man in ’t Veld (o.a. Werktheater).
Licht: jdb , theatervormgeving: Lidwien van Kempen, vormgeving affiche en flyer: Mara
Vissers, productie: Chava voor in ‘t Holt
Deze productie wordt o.a. mogelijk gemaakt door de Gemeente Breda, st. Vrienden van Chassé en de
Hartstichting. De Hartstichting wil dat zoveel mogelijk jongeren en volwassenen een reanimatiecursus
volgen, bijvoorbeeld op school. Je leert een hartstilstand herkennen en wat je moet doen. Hulp bieden
binnen de eerste 6 minuten is cruciaal. In Nederland krijgen ruim 300 mensen per week een hartstilstand.
Voor meer informatie kijk op:
www.tggoedgezelschap.nl
.
Noot voor de redactie:
Mocht u naar aanleiding van dit persbericht vragen hebben of meer informatie willen, dan
kunt u contact opnemen met Chava voor in ’t Holt. Tel: 06-10139270.
Speelijst
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