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mei t/m juli 2018 op locatie te zien in

Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland,
Brabant, Overijssel, Utrecht en Friesland
De voorstelling is in 2017 ontwikkeld in coproductie met Pier21
en het burgerinitiatief Kening fan ‘e greide.

Koning van het Grasland
Het is 2001, het jaar dat MKZ opnieuw de kop opsteekt in Europa. Hessel en Anke Kroes, twee
’plankgasboeren’, proberen hun leven weer op de rails te krijgen na een noodlottig tractorongeluk,
waarbij hun zoontje om het leven kwam. Wanneer een grutto haar nest bouwt op de plek van
het ongeluk, en er tegelijkertijd een strijd losbarst tussen natuurbeschermers en boeren over
het verhogen van het grondwaterpeil, komen Anke en Hessel lijnrecht tegenover elkaar te staan.
Ondertussen komt de MKZ gevaarlijk dichtbij. Hoe ver mag de mens ingrijpen in de natuur?
En wie is de baas op het Boerenland? Koning van het Grasland gaat over de gecompliceerde
verhouding tussen mens en natuur. We zien de strijd van de boer die zich als eenzame ondernemer
staande probeert te houden op de wereldmarkt, en die van de grutto die zich vergeefs probeert aan
te passen aan een snel veranderende biotoop.
Spelers

Makers

Marcel Faber

Tekst: Tjeerd Bischoff

Trudi Klever

Regie: Jeroen van den Berg

Joop Wittermans

Toneelbeeld: Ellen Klever

Helmert Woudenberg

Lichtontwerp: Paul van Laak

Bieneke Ehlhardt

Geluidsontwerp: Jaap van Keulen

theater bij de boer

In ons mobiele theater zit je droog en beschut tegen
de wind terwijl je over het open veld kijkt.

Kom vooraf op locatie eten! Op de meeste locaties wordt voorafgaand
aan de voorstelling een diner of een lunch geserveerd. Check hiervoor de website
www.toneelgroepjanvos.nl.

speellijst
Data

Plaats	provincie

22 t/m 24 mei

Goutum/Leeuwarden

Friesland	Dairy Campus (besloten voorstellingen)

lokatie

29 mei t/m 2 juni

Babyloniënbroek

Brabant

Boerderij fam. Straver

6 t/m 10 juni	Stompetoren (festival Karavaan)	Noord-Holland

Melkveehouderij fam. Koning

20 t/m 24 juni	Strijen	Zuid- Holland

Biologische boerderij Landzicht

27 juni t/m 1 juli 	Diepenheim	Overijssel	Erve Keuzekamp, landgoed Nijenhuis
4 t/m 8 juli

	Diepenheim	Overijssel	Erve Keuzekamp, landgoed Nijenhuis

(4 & 5 succesoptie)
10 t/m 14 juli

Westbroek	Utrecht

Boerderij de Bonte Parels

(10 juli succesoptie)
18 t/m 22 juli 	Schokland

Flevoland

Museum Schokland

25 t/m 29 juli	Zeewolde

Flevoland

Boerderij fam. Heinsbroek

VOOR INFORMATIE EN KAARTVERKOOP: www.toneelgroepjanvos.nl

Aanvangstijd van de voorstelling is 20.30 uur, op zondagen is de aanvangstijd 15.00 uur			
Het diner start om 18.30 uur, de lunch op zondag is om 13.30 uur.

Over ons
Toneelgroep Jan Vos maakt voorstellingen over de vaak onzichtbare achterkant van onze
samenleving. We tonen het dagelijkse (over-)leven van mensen in een sterk veranderende wereld;
levens die schuilgaan achter grafieken, rapporten, krantenkoppen en koopkrachtplaatjes.
Inspiratie halen we uit de wereld om ons heen. We gaan het gesprek aan met denkers,
ervaringsdeskundigen, maatschappelijke organisaties en ons publiek. Samen met hen brengen we
de krachten in kaart die er rondom een bepaald thema spelen, waarbij we altijd op zoek zijn naar
het persoonlijke verhaal.
We spelen onze voorstellingen op locaties die passen bij de thematiek. Onze stukken plaatsen we
middenin de werkelijkheid en we bereiken daarmee de mensen waar het in ons werk om draait.

Verwacht Gas
Kroniek van een vluchtige bodemschat
In het najaar van 2018 presenteren we, samen met het
Noord Nederlands Toneel, de voorstelling GAS. Dit nieuwe
stuk van Tjeerd Bischoff vertelt de geschiedenis van het
Groninger aardgas, vanaf de ontdekking van het grootste
Europese gasveld in de jaren 60 tot aan nu, de tijd van de
aardbevingen. We spelen de voorstelling op locatie, in een
mobiel theater dat speciaal voor dit project is ontworpen.
GAS gaat in première op 21 oktober 2018 in Woldwijk in
de gemeente Ten Boer. In december 2018 spelen we in
Drenthe en in 2019 in de rest van het land.

Meer informatie:

www.toneelgroepjanvos.nl
#koningvhgrasland

