
Stage Affairs met Animo op planken
VEGHEL - Stag€ Affats
presenteert op 20 €n 21
juni €en bijzondere prc
ductie. Met meilewer-
LÍng van leden van spe
ciate dansschool A no
wordt 'Iand in zichf op
de plarÍ.en van De Blau-
we I(ei gezet-

Door llhilip ydn den Brand

''Met dit idee loop ik al een.
jàal of zes rond. Het kwam
€r echter nooitvar om het
1lit tc voerên. M€de doorde
stÍDule ngssubsidievàn
De Blauwe Kei kan het nu
gerealiseerd worden. Ce-
lukkig zegd€n regisseur
Peter vaÍ Thiel €n chore-
ografê Berdy Ma€rtens ên-
thousiast hrn medewer-
ldng toe", vêrtelt Stage
Affair.s voorzitter Fra (
van der Heijden Voor Peter
var Thiêl wordr 'LaDd in

zicht sowi€so een dtda-
ging. Het is voor hem
oot( de eentê keer dat hij
te mak€rr heeft met sp€-
tels met een verstandelij-
ke beperking. Het wordt
\,roor alle partijen een avon-

Puur
De vaste spelerskem van
Stage Affairs rêageerde
enthousiast op de plan-
nen vàn het bestuur. "Hêt

is €cht schitterend onl te
mêrt(eD dat ze alleDraal op
eeD ofandere manier toch
bij de productie betrok-
l€lr willen worden." 'land

in zicht' wordt volgens de
Stage Àffàirs'voorzitter
een totaal anderê produc
tie dan allë voorgaande. Zo
speelt de band Recover live
óp het podium. "De kacht
van dezê prodrctie is dat iê
prur ir. Er staat (111s geo

koor ter. ordêmterning in
de coulisseD. De spelers en

. speetsters op het toneel
Doeten er van kunnen ge
nieten. Beleving ên emotie
daar draai t  hct  om. '  Op
het toneel venchijnen dan
oor( geen indrukwekkende
decorstddGn - iets waar
Stag€ Affàirs doorgaêN
oD bekendstaat. De ach
terwand vormt het decor.
Het spel staat cêntraal."

SupeÍ enthousiast
Via kr aDtenartikelen ovcr
het 10-jà g iubileum van
ADiNo werd Vàn der He-
ijden gepr.ikkeld. "De con-
tacten waren sr€l gelegd
en de meeste ledeD van
Animo reagccrdeD s per
enthorsiàst. Uit€nrdelijk
hebben êr  19meDsen,met
to€steDrDring, toegczegd
om mec te doen", steltvaD
der Heijden ter'TedeD. De

spelers komèn ovcral uit
de r-egio en hebben inmid-
dels clrn soort auditie ge-
daan voor het productiê

Het stuk is gebas€erd op
het boek De kletue l.api
tein'vaD Paut Biegêl en is
voriglaar metkiDderen it-
gevoerd door Rock & Rol-
stoelprcducties. "Voor ons
worden ecn aartal dêlên
bewerkt". legt iar der He,
ijd€n uit. Dê rcpetities voor
'Land iD zicht' stàrten op
7 Draart. In totaal zijn er
slechts e1írepetities, maar
clat moet volgeDs Van dêr
Heijden voldoendc zijD.

Ksurtcn voor deze bjjzondeÍc
productie zin \)onaï Jebruan
in de loone*oop\Erkfij g-
bd.v bij theater De tsIanwe I.,ei
\aar € 9,50. EÍ is ééL |aarstel-
ling ap wijdng 20 jlni en twee
op zatcÍdag 2t juni- -,


