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Wat u wilt!
20 maart t/m 20 juni

//

van william shakespeare

diverse locaties in de regio

Theatergroep Amuse speelt Wat u wilt!…
Wat u wilt! is een luchtige bewerking met zang en dans van Shakespeare’s komedie ‘As you like it’
(1599), overgoten met een Keltisch sausje. Het verhaal speelt zich af aan het Hof van Hertog Frédérique
in Bretagne en in het Woud van Arden (de Ardennen), waar de hertog zijn broer Héraldeaux heen
heeft verbannen; die leidt daar met zijn vrienden een vrij leven, ver weg van het gekonkel en de politiek
van het Hof. Dan zijn er nóg twee broers die elkaar naar het leven staan, Orlandeau en Olivier de
Bois, en twee nichtjes, Rosalinde en Célia, die juist erg op elkaar gesteld zijn. Rosalinde wordt verliefd
op Orlandeau, die voor de boze hertog moet vluchten en in het Woud van Arden terecht komt. De
nichtjes reizen hem achterna, in gezelschap van de olijke Hofnar Touché. In het woud ontmoeten ze
o.a. een melancholieke dichter, een opgewekte zanger en nog andere kleurrijke bosbewoners.

Romantiek en ‘echte liefde’, jaloezie, spel en waarheid lopen in elkaar over
in een kleurig, wervelend stuk: muziektheater met een lach en een traan.
De moraal? Er zijn vele manieren om lief te hebben; kijk ernaar en doe
ermee ‘wat u wilt’. De keus is aan u!
Wat u wilt! is een familievoorstelling, geschikt voor iedereen vanaf ca. 12 jr.
Theatergroep Amuse is een wisselend gezelschap van spelers uit de regio.
Wat u wilt! is de derde productie in de vorm van een leer- en spelproject,
uitmondend in een voorstelling met een professionele aankleding en
uitstraling. Ook dit keer maakt weer een aantal nieuwe, jonge spelers deel
uit van de cast.

spel Reinoud Bekkema, Lia de Boer, Ernst Blömer, Marianne Greven, Ton Groenbroek, Hans Hölscher, Zahra Lfil, Patrick Luring, Lydia Moorlag,
Greet Norder, Judith Klasens, Gertien Vloedgraven en Marije Wind regie Hans Elbersen regieassistentie Marloes Dingshoff
muziek Mark Koller décor Ernst Blömer liedteksten Hans Elbersen choreografie Eddy Tijssen kleding Theateratelier de Boschpoort
techniek Smid Beeld- & Geluidstechniek, Ipo Oosterhuis (Tramwerkplaats) ontwerp flyer www.dit-s.nl fotografie www.ruiterfotoreportages.nl

Wat u wilt! is een productie van Amuse Theaterproducties.
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19-03-10

Tramwerkplaats / Winschoten (sneak preview)

20-03-10 Tramwerkplaats / Winschoten (première)		

20.15 uur
20.15 uur

03-04-10 Theaterboerderij Het Hek Van De Dam / Ekehaar 20.30 uur

De Pyramide / Finsterwolde 			
29-05-10 Museum de Oude Wolden / Bellingwolde		

17-04-10

20.15 uur
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05-06-10 Nienoord / Leek				

20.30 uur

De Barkhoorn / Sellingen		
19-06-10 Dorpsplein / Vesting Bourtange		
20-06-10 Dorpsplein / Vesting Bourtange		

20.45 uur

12-06-10

20.45 uur
15.00 uur

20.30 uur

Voor meer informatie en het reserveren gaat u naar www.theatergroepamuse.nl Kaarten s 8,-, kaarten sneak preview op 19 maart: s 5,-.
Liever telefonisch reserveren? Bel (0597) 85 04 31. Kaarten ook verkrijgbaar aan de zaal (v.a. 1 uur vóór de voorstelling)
Deze voorstelling werd mede mogelijk gemaakt door Regionaal Cultuurplan OG, VSB Fonds, Gebr. Hesse Fonds, Rabo Project Fonds
ZO Groningen, Je Maintiendrai Fonds, H.S. Kammingafonds, Prins Bernhard Fonds, Stichting Vesting Bourtange, Gemeente Vlagtwedde,
Gemeente Bellingwedde. Met dank aan: Gemeente Leek, Stichting Music Talents, Tramwerkplaats Winschoten en Tsjerkje Dijkstra

