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27 NOVEMBER

WINDKRACHT 8
& HERE COMES THE QUEEN

THEATER DICHTBIJ
13.00 uur Lunch door Resto VanHarte 14.00 uur Gratis voorprogramma 15.00 uur Voorstelling:
Windkracht8&HereComesTheQueenVoorstelling€5,00(€3,50U-pas,CIP,65+)Voorstelling + Lunch€7,50(€6,00
UPas, CIP, 65+) ZIMIHC theater Stefanus Braziliëdreef 2 Utrecht reserveren@stut.nl 030-2311801 www.stut.nl

THEATER DICHTBIJ
Elke laatste zondag van de maand organiseert Stut Theater het matineeprogramma Theater
Dichtbij in het ZIMIHC theater Stefanus. Theater Dichtbij staat voor samen eten en samen
theater kijken. De middag begint steevast om 13.00 uur met een heerlijke lunch verzorgd door
Resto VanHarte. Aansluitend is er om 14.00 uur een gratis voorprogramma waarbij er dieper
wordt ingegaan op de thematiek van de voorstelling die om 15.00 uur begint. Dit kan van
alles zijn; een workshop, lezing, interview, enz. Vervolgens de voorstelling, vaak is dit een
Stutproductie, maar soms nodigen we ook andere theatermakers uit. Je kunt er dus heerlijk
tussenuit voor een gezellige middag met een vol programma. We vinden het leuk als je komt!

Here comes the Queen – Theatergroep Vreemde Vis
Theatergroep Vreemde Vis is een gezelschap uit Utrecht. In hun voorstellingen belichten
ze bijzondere, onbegrijpelijke, vreemde, soms verborgen thema’s, die op dit moment in
de maatschappij spelen. Hun familievoorstelling Here comes the Queen gaat over hoe het
is om in een nieuw land te wonen, maar ook over vriendschap en jezelf durven zijn. Op
een tragikomische, beeldende manier wordt een situatie geschetst die herkenbaar is voor
iedereen die zich wel eens anders heeft gevoeld.
‘De koningin en haar lakei verhuizen al hun hele leven. Ze zijn net verhuisd naar de planeet
Aarde. De lakei geniet volop van de nieuwe cultuur en leert al snel de Spaanse taal die daar
gesproken wordt. De koningin is al dat verhuizen zat. Ze verzint allerlei smoesjes om niet
meer naar buiten te hoeven gaan.’
Het stuk is Engelstalig, heel erg beeldend, muzikaal en geschikt voor de hele familie (vanaf 8
jaar)! Here comes the Queen speelde afgelopen jaar op AZC’s, Internationale scholen en voor
het Tweetalig Onderwijs.

Voorprogramma
Tijdens het voorprogramma hebben we het Utrechtse koor Windkracht 8 te gast. Windkracht
8 bestaat sinds januari 1998 en is GEEN zeemansliederenkoor, ook al doet de naam dat
vermoeden. Ze zingen muziek in alle stijlen en talen: van pop tot wereldmuziek tot licht
klassiek, alles wat hen ontroert en/of blij maakt, o.l.v. dirigente Josée van den Heuvel.
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