Programma: Theatervoorstelling HUIS in huis
In 2018 viert Vereniging Hendrick de Keyser haar 100-jarig bestaan met vele feestelijke activiteiten.
In het kader van dit jubileum maakt HUIS een tournee langs een aantal bijzondere historische panden
van deze Vereniging, onder de titel 'HUIS in huis'. HUIS is een eigentijds literair concert voor
vertelster en koor, a capella uitgevoerd.
Heeft u ooit een muziektheateruitvoering gezien in een historisch huis vanuit het perspectief van dat
huis?
Stel dat een huis uit de 17de eeuw vanuit het heden terug zou kunnen kijken op zijn of haar leven,
dan komen er vier eeuwen in beeld. Als dat huis een stem had, wat zouden we dan horen? Wat voor
perspectief zou ons dan worden aangereikt?
De ondertitel ‘over de ziel van een oud huis’ impliceert dat het oude huis een ziel heeft. Het huis is
meer dan de verzameling stenen en hout waaruit het is opgebouwd. De bewoners hebben door de
eeuwen heen hun sporen achtergelaten. Het huis is ermee bezield. Nu dreigt het oude huis te
worden gesloopt.
Moet het huis toegeven aan die dreigende ondergang of verzet bieden? De stemmen van voormalige
bewoners laten zich horen. Als een Griekse koorzang geven ze commentaar. Gaandeweg bemoeit het
koor zich met de dramatische handeling, het huis wordt ongevraagd van tegenstrijdige adviezen
voorzien. Herinneringen dringen zich op. Er ontstaat een gekrakeel van stemmen in de
gedachtewereld van het huis, een kakofonie.
Het huis raakt verward, zet zich ertoe de balans op te maken …..

Huis in huis: een literair concert
Start programma: 20.00 uur
Start matinee op 29 november: 15.00 uur
Tekst:
Muziek:
Uitvoering:
Vertelster en regie:

Nelleke Noordervliet
Andries van Rossem
Quink Vocaal Ensemble
Marijke Beversluis

Speeldata:
• Huis Bartolotti – Amsterdam | 30 mei en twee voorstellingen op 29 november 2018
NB: alleen kaarten voor de matineevoorstelling zijn nog verkrijgbaar
• Huis Van Eysinga – Leeuwarden | 1 juni 2018
• Huis Lambert Van Meerten – Delft | 12 oktober 2018
• Villa Rams Woerthe – Steenwijk | 22 november 2018

