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INLEIDING		
	
Beste	docent,	
	
Binnenkort	bezoekt	u	
met	leerlingen	de	
voorstelling	Casino	
Nonstop	van	Theater	
Utrecht.	Deze	lesbrief	
geeft	informatie	om	de	
klas	voor	te	kunnen	
bereiden	op	het	bezoek	
aan	de	voorstelling.	
Zodat	het	
onwaarschijnlijke	verhaal	
van	de	voorstelling	en	
het	hoofdpersonage	al	
kunnen	gaan	leven	in	de	
klas.		
	
Casino	Nonstop	is	een	
muzikale	rollercoaster	
naar	een	legendarisch	en	
waargebeurd	
familieverhaal	van	de	
jonge	regisseur	Espen	
Hjort.	Hjort	volgt	
momenteel	een	
talentontwikkelings-
programma	bij	Theater	
Utrecht.	Hij	was	regie-
assistent	bij	de	
voorstellingen	Hedda	
Gabler	en	Een	soort	
Hades	van	regisseur	
Thibaud	Delpeut.	Casino	
Nonstop	is	zijn	eerste	
avondvullende	
voorstelling.		
	
“Hoe	kan	ik	iets	vertellen	
over	de	onrustige	tijden	
waarin	we	leven?	En	hoe	
kan	ik	iets	vertellen	over	
waar	ik	zelf	vandaan	
kom?”	vroeg	Espen	zich	
af	bij	het	maken	van	dit	
stuk.	
	

Casino	Nonstop	is	gebaseerd	op	het	waargebeurde	verhaal	
van	een	ver	familielid	van	Espen	–	‘Oom	Max’	–	die	in	de	
jaren	dertig	vanuit	Oostenrijk	naar	Noorwegen	vluchtte	en	
daar	de	Casino	Non	Stop	Show	oprichtte,	een	
legendarische	nachtclub	met	variété,	comedy,	acrobaten,	
muziek	en	danseressen	uit	de	hele	wereld.		
	
Casino	Nonstop	wordt	een	enerverende	show	over	de	
kleine	mens	en	de	grote	geschiedenis,	even	clownesk	als	
diepzinnig.	Het	beweegt	zich	op	het	spanningsveld	tussen	
variété	en	vlucht,	hoge	kunst	en	het	leven	op	straat,	
grofheid	en	verdriet	en	de	wereld	van	fantasie	en	vermaak.		
	
Deze	lesbrief	geeft	inzicht	in	hoe	de	voorstelling	tot	stand	
is	gekomen	en	welke	onwaarschijnlijke	reis	het	
hoofdpersonage	Max	Lefko	maakte.	De	trailer	van	de	
voorstelling	kunt	u	hier	bekijken.		
	
Heeft	u	vragen	of	opmerkingen	n.a.v.	deze	lesbrief	stuur	ze	
dan	naar:	hanna@theaterutrecht.nl.	Ik	wens	u	een	fijne	
voorstelling	en	een	inspirerende	voorbereiding	toe!	
	
Hanna	Jansen	-	hoofd	educatie	Theater	Utrecht		
	

	 	



HET	VERHAAL	
Dit	waargebeurde	verhaal	
gaat	over	de	dromer,	
muzikant	/	ondernemer	/	
kunstenaar	/	vluchteling	
Max	Lefko.	Samen	met	de	
nachtclubdanseres	Ava	
aan	zijn	zijde,	zwerft	hij	
door	Europa.	Op	zoek	
naar	een	thuis,	al	is	het	
maar	voor	even,	
ontmoeten	ze	mensen	
van	divers	komaf.	
Variërend	van	een	
grensbewaker	en	een	
bankmedewerker	tot	een	
paardensmokkelaar	en	
een	soldaat.	
	

	
	
Personages		
Max	Lefko:	Sanne	den	
Hartogh	(o.a.	bekend	van	
zijn	rol	in	A’dam	&	E.V.A.	
en	genomineerd	voor	een	
Arlecchino,	een	
prestigieuze	toneelprijs	
die	wordt	uitgereikt	
tijdens	het	Theater	
Festival	half	september	in	
Amsterdam)	
Ava:	Mees	Borgman	
Alle	overige	rollen	
worden	gespeeld	door:	
Bram	Van	Der	Kelen	
	

	
	
Credits		
Regie:	Espen	Hjort	
Tekst:	Simon	Weeda	
Spel:	Mees	Borgman,	Sanne	den	Hartogh,	Bram	Van	Der	Kelen	
Geluidsontwerp:	Marko	Ivic	
Dramaturgie:	Joris	van	der	Meer	
Scenografie:	Ruben	Wijnstok	
Kostuumontwerp:	Esmeé	Thomassen	
	
OVER	ESPEN	HJORT	
De	Noorse	Espen	Hjort	(1989)	studeerde	in	2016	af	aan	de	
regieopleiding	in	Amsterdam	met	een	alom	geprezen	
Hamlet-bewerking.	Zijn	fascinatie	voor	de	connectie	tussen	
verbeelding	en	beweging,	taal	en	lichaam	combineert	hij	in	
de	voorstellingen	die	hij	maakt.	Eerder	was	hij	
regieassistent	bij	de	voorstellingen	Een	soort	Hades	en	
Hedda	Gabler	van	Thibaud	Delpeut.	Met	het	talent-
ontwikkelingsprogramma	van	Theater	Utrecht	krijgt	Espen	
de	kans	om	zich	als	regisseur	verder	te	ontwikkelen.	
	

	
	 	



Samen	met	het	
aanstormende	
schrijftalent	Simon	
Weeda	verbindt	Espen	
het	verhaal	van	Oom	
Max	onverbiddelijk	aan	
het	nu:		

	
“We	leven	in	een	
koortsachtige	wereld,	een	
schemertijd	waar	dingen	
moeilijk	te	herkennen	zijn.	
Woorden	betekenen	niet	
wat	we	dachten.	Een	
wereld	op	zoek	naar	
houvast,	op	zoek	naar	
waarden	en	vaste	grond,	
maar	ook	rust.	Hoog	en	
laag,	waarheid	en	leugen,	
humor	en	tragiek	worden	
door	elkaar	gehaald.”	
	
De	fascinatie	van	Espen	
Hjort	voor	zijn	
familiegeschiedenis	en	
de	persoon	Max	Lefko	
	
“Ik	ben	ontzettend	
gefascineerd	door	deze	
figuur.	Hij	is	een	
showman,	een	
kunstenaar,	een	
vreemdeling.	Dat	zijn	
allemaal	dingen	die	ik	ook	
in	mezelf	terugzie.	Zijn	
Casino	Non	Stop	Show	is	
een	wereld	vol	acrobaten,	
goochelaars	en	
danseressen.	Het	gaat	
over	kortstondig	maar	
heel	intens	genot.	En	dat	
wordt	een	metafoor	voor	
kort	geluk.	Want	als	je	
diep	ellendig	bent	kan	dat	
een	redding	zijn:	plezier	
maken,	samen	zijn,	
muziek,	kunst.	De	troost	
die	kunst	biedt.”	
	

	
	
Rondreis	
De	voorstelling	gaat	over	deze	uitzonderlijke	man,	die	
almaar	onderweg	is	naar	een	beter	leven.	Het	stuk	bestaat	
uit	een	serie	ontmoetingen	tussen	Max	en	mensen	uit	
allerlei	lagen	van	de	samenleving.	Het	heeft	de	vorm	van	
een	rondreis.	Zo’n	reis	is	qua	structuur	vergelijkbaar	met	
het	cabaret:	elke	ontmoeting	is	weer	een	nieuwe	act.	
	
Dromen	
Het	interessante	aan	Max	is	dat	hij	geen	rijke	man	is	die	
alle	problemen	opgelost	heeft.	Het	is	ook	gewoon	modder	
en	ellende.	Daar	zit	een	soort	gratie	in,	een	bepaalde	
lichtheid.	Maar	terwijl	in	onrustige	tijden	iedereen	altijd	
kiest	voor	houvast	en	normaal	doen,	gaat	Max	helemaal	
voor	zijn	dromen.	En	dat	is	tegelijkertijd	natuurlijk	ook	zijn	
tragische	lot.	Hij	is	de	kunstenaar,	hij	moet	doorreizen	
totdat	het	klopt.	
	

	
	
Casino	
Casino	betekent	een	aantal	dingen	in	het	Italiaans:	huisje,	
gokpaleis,	bordeel;	maar	ook	rotzooi.	Die	vertaling	spreekt	
Hjort	het	meeste	aan	als	visie	op	de	geschiedenis:	Casino	
Nonstop	in	de	betekenis	van	eindeloze	puinhopen.	Max	
verhuist	van	de	ene	plek	naar	de	andere	omdat	de	ellende	



niet	ophoudt.	
Cultuurfilosoof	Walter	
Benjamin	zei	in	zijn	essay	
Über	den	Begriff	der	
Geschichte:	‘De	
geschiedenis	is	één	grote	
ophoping	van	puin.	En	wij	
noemen	dat	vervolgens	
vooruitgang.’	
	

	
(archiefbeeld	van	de	
Casino	Non	Stop	Show)	
	
Grenzeloze	verbeelding	
Max	is	niet	alleen	
onderweg	naar	veiligheid,	
maar	ook	op	weg	naar	
zijn	droom.	Je	vlucht	niet	
alleen	ergens	vandaan,	
maar	ook	ergens	naartoe.	
In	vluchtsituaties	zit	een	
element	van	grenzeloze	
verbeelding,	want	je	
moet	er	gewoon	maar	in	
geloven	dat	een	ander	
leven	ergens	anders	
mogelijk	is.	
Voor	Hjort	is	kunst	een	
oefening	in	die	
verbeelding.	De	gedachte	
dat	de	wereld	moet	
blijven	zoals	‘ie	nu	is	vindt	
hij	ondraaglijk.	Maar	in	
het	besef	dat	de	wereld	
anders	kan	worden,	ligt	
de	troost	van	kunst.	
	
	
	
	
	

TEKSTFRAGMENTEN		
	
Max	tegen	het	publiek:	
Op	de	markt,	ik	zie	een	vrouw	lopen	met	een	kinderwagen,	
met	zo’n	kap	voor	tegen	de	zon.	Maar	ik	buig	een	beetje	
en	ik	zie	dat	kind	liggen:	normaal	lijf,	piepklein	hoofdje.	
Heeft	een	vlek,	van	hier	tot	hier.	Ik	zeg:	dat	zie	je	niet	vaak	
meer.	Heeft	‘ie	dat	over	zijn	hele	lijf? Die	vrouw	kijkt	me	
aan.	Ik	zeg:	prachtig.	Kunnen	wij	eens	praten? Ze	zegt:	
“bent	u	een	dokter?”	Dokter?	Nee.	Ik	heb	een	podium.	Je	
moet	daar	niet	mee	naar	de	dokter,	mensen	moeten	dat	
zien.	Wonderlijk. Ze	gaat	er	voor	staan:	“wat?” Ik	zeg	
sorry,	ehm.	Is	toch	een	mooi	kind? “Podium?”	zegt	ze,	en	
er	staan	inmiddels	wat	mannen,	van	die	marktmannen	die	
zich	heel	wat	voelen	als	een	vrouw	begint	te	schreeuwen.	
Ik	zeg	sorry.	En	ze	begon	te	schreeuwen. Heeft	me	
uitgescholden	dat	haar	leven	er	vanaf	hing. Tranen	in	d’r	
ogen. “Hoe	durft	u?” Ja.	Over	heel	de	wereld,	
trouwens. In	Amerika	hebben	ze	nou	corrigerende	
chirurgie.	Dat	je	dingen	wegsnijdt...	Mensen	willen	dat	zelf,	
zeggen	ze. Ze	willen	het	zelf.	Ik	geloof	niet	dat	ik	de	dingen	
nog	helemaal	begrijp.	

	

	
(Oom	Max	op	een	foto	die	Espen	vond	in	de	archieven	in	
Noorwegen)	
	
Max	kondigt	de	Casino	Nonstop	show	aan:	
Sub-	en	supermensen,	geef	me	uw	ogen,	geef	me	uw	
oren. U	hebt	geluk	vanavond! Hier	zijn	we.	Ja,	we	zijn	
warmer	geweest.	We	zijn	droger	geweest.	Veiliger.	



Zekerder.	Maar	kijk	om	je	
heen	en	wees	niet	bang.	
Onze	wegen	zullen	
scheiden,	als	wij	die	rivier	
over	komen,	of	als	dat	
misschien	niet	meer	
hoeft.	Maar	later	zullen	
wij	terugkijken	en	zeggen:	
wij	zijn	nooit	ergens	meer	
thuis	geweest	dan	hier.	
Met	elkaar. Dus	kruip	
bijeen.	Wees	niet	gierig	
met	de	dekens	en	de	
warmte	van	uw	lichaam,	
en	troost	u,	verwondert	u,	
aan	dit	unieke	
gelegenheidsprogramma	
van	Casino	Non-Stop.		
Benen	als	stelten	zo	lang	
en	als	baby’s	zo	mals. En	
we	staan	nog	open	voor	
nieuwe	aanmeldingen	
zelfs.	Altijd	ruimte	voor	
nieuw	talent	bij	Casino	
Non-Stop!		
Dames	en	heren,	wij	
beginnen	onze	avond	met	
een	verschijning...	Hoe	
haar	te	omschrijven?	Ik	
ken	haar	mijn	hele	leven	
en	nog	is	zij	een	
mysterie. Sterker:	ze	
wordt	alleen	maar	
magischer. Van	het	

platteland	alwaar	zij	
danste	met	de	zigeuners,	
toen	die	nog	
rondtrokken. Maar	zij	
konden	haar	niet	
temmen,	en	zelfs	de	grote	

stad	liet	zij	achter	zich	om	vanavond	hier	met	mij,	met	u,	op	
weg	naar	beter,	haar	kunsten,	haar	geest	ten	tonele	te	
brengen.	Ik	heb	albino’s	gezien,	manwijven	en	Siamezen.	
Punthoofden	en	dikzakken. Ik	heb	zelfs		

	
het	levende	aquarium	plaats	mogen	bieden.	Jongen	uit	de	
binnenvaart,	met	half	zoveel	ribben	als	u	of	ik.	Driedelige	
opvoering:	aan	het	begin	van	de	avond	slikte	hij	levend	en	
wel	veertien	vissen	in,	en	drie	kikkers. 	
	
Halverwege	de	avond	kwam	hij	nogmaals	voor	het	doek	en	
plaatsten	wij	de	sterkste	lamp	van	Europa	tegen	zijn	borst	
en	terwijl	hij	een	conference	hield	zag	je	van	binnen	de	
vissen	zwemmen,	dames	en	heren!	Ik	meen	het	werkelijk,	
een	levend	schaduwspel	in	zijn	borst	dat	hij	ter	afsluiting	
van	de	avond	boven	een	grote	glazen	bak	water	vanuit	
handstand	weer	ophoestte	en	in	volle	gezondheid	meenam	
naar	zijn	volgende	optreden,	want	hij	hield	van	die	
beestjes. Maar	dat	is	niets	vergeleken	met	onze	enige	
vaste	performer. Voor	het	eerst	in	jaren	onder	de	blote	
sterrenhemel,	deelt	zij	met	u	angst	en	hoop.	Ava.	
	



Tekstfragment	van	Ava:	
En	ineens	vallen	de	
discussies	stil.	
Ik	ben	buiten	als	het	
begint.	
De	stad	heeft	gewacht,	
gehoopt	op	iets	groots	en	
nieuws,	en	nu	voel	je	het	
overal.	
Het	plunderen	begint.	
Het	vluchten	en	het	
inbunkeren.	
Mensen	hakken	bomen	
om,	zo	van	straat.	
Er	klinken	schoten	uit	de	
diergaarde,	waar	ik	altijd	
nog	heen	had	gewild,	
dieren	uit	de	hele	wereld,	
afgeschoten	om	ze	het	
leed	te	besparen.	

	
En	voor	een	kelder	vol	
met	vlees.	
Alleen	de	zachtaardigste	
beesten	laten	ze	gaan,	
om	zichzelf	te	redden	in	
parken	en	plantsoenen.	
Mensen	breken	hun	eigen	
straten	op:	
onbegaanbaar,	veilig.	
Gebouwen	vliegen	in	de	
brand,	grote	zwarte	
rookpluimen,	geen	idee	
waarom	of	hoe.	
Ik	zie	een	kameelpaard	bij	
het	spoor,	een	giraf.	
Torenend,	als	een	boom	
zo	hoog,	maar	teer	als	
glas,	en	iedereen	stopt	en	
kijkt.	Bang,	maar	ik	zie	
dat	hij	geen	kwaad	heeft.	
Zelfs	van	zo	ver	weg,	die	
enorme	zachte	ogen.	
En	mensen	wijzen	en	
roepen	en	ik	glimlach,	
maar	het	gaat	niet	om	
het	wonder.	Ze	wijzen	er	
voorbij.		
	

	
Een	nieuwe	rookpluim,	wit,	naderend,	malend	met	ijzeren	
wielen.	Een	ramp.	En	ik	ga	staan	en	roep	zo	hard	ik	kan,	
maar	het	wonder	kijkt	niet	op	of	om	en	de	ramp	is	er	al	en	
krijst	van	het	remmen	en	fluit	oorverdovend	maar	het	
wonder	blijft	staan	alsof	het	niets	is,	en	ik	zie	al	in	mijn	
hoofd	hoe	de	benen	en	de	nek,	kris	kras	door	elkaar	als	
levend	porselein	en	of	hij	zou	gillen	of	scheuren	of	spatten	
en	ik	bid	dat	het	snel	gedaan	is	—als	de	ramp	tot	stilstand	
komt.	
Gestopt.	
Op	tijd.	
Een	moment	lang	is	het	stil.	
De	witte	rook,	de	brandende	stad	en	het	wonder	op	het	
spoor,	dat	niet	goed	lijkt	te	snappen	dat	hij	is	waar	hij	is.	
En	plots,	om	geheel	iets	anders,	iets	van	binnenin,	schrikt	
het	wonder	op.	
En	kijkt	met	scherpe	blik	de	verte	in.	
Kijkt	over	ons	allen	heen	en	gaat,	van	het	spoor	af	de	laan	
in.	
Drie,	vier	stappen	en	weg	is	het.	
Er	klinken	schoten.	
Dag	wonder.	Dag	stad.	
Tijd	om	te	gaan.	
	
OPDRACHTEN	VOOR	IN	DE	KLAS	
	
OPDRACHT	1.	
Kent	er	iemand	een	waargebeurd	verhaal	dat	
onwaarschijnlijk	lijkt?	Vertel	dit	verhaal	aan	de	klas.	Wat	
maakt	dit	verhaal	onwaarschijnlijk?	Als	de	leerlingen	geen	
voorbeelden	weten,	dan	mogen	ze	ook	een	
onwaarschijnlijk	verhaal	verzinnen.	Ze	kunnen	zelfs	de	
overtreffende	trap	van	overdrijving	of	absurdisme	in	deze	
verhalen	opzoeken.		
(hiervoor	zijn	de	filmfragmenten	bij	het	
achtergrondmateriaal	goed	te	gebruiken	ter	inspiratie.)	
	



OPDRACHT	2.	
Hieronder	is	een	aantal	
voorbeelden	te	vinden	
van	onwaarschijnlijke	
verhalen	in	de	vorm	van	
raadsels.	Leg	deze	
raadsels	voor	aan	de	klas	
en	laat	leerlingen	het	
juiste	antwoord	raden.	
	
Raadsels:	
Een	man	uit	plaats	A	gaat	
op	reis	naar	plaats	B.	Dit	
doet	hij	met	de	trein	die	
door	een	tunnel	gaat.	Als	
de	man	eenmaal	in	plaats	
B	is	bezoekt	hij	een	
andere	man.	Als	hij	hier	
vandaan	komt,	is	hij	heel	
blij.	Dan	gaat	hij	weer	
met	de	trein,	maar	zodra	
hij	in	de	tunnel	is	springt	
hij	van	de	trein.	De	vraag	
is:	waarom	springt	de	
man	van	de	trein?	
Antwoord:	De	man	was	
blind	en	was	bij	de	
oogdokter	geweest.	Die	
had	hem	weer	genezen,	
maar	toen	hij	de	tunnel	
inreed	en	het	donker	
werd,	dacht	hij	dat	hij	
weer	blind	was	
geworden.	Toen	zag	hij	
het	leven	niet	meer	zitten	
en	sprong	van	de	trein.	
———————————	
Een	man	stopt	met	zijn	
auto	middel	in	de	
woestijn	en	gaat	een	café	
binnen.	Hier	vraagt	hij	om	
een	glas	water.	De	
barman	trekt	echter	een	
pistool	en	richt	dat	op	de	
man.	Die	zegt	“Bedankt!”	
en	gaat	weer	naar	buiten.	
De	vraag	is:	wat	is	er	hier	
nou	precies	gebeurd?	
Antwoord:	De	man	had	

	
de	hik,	en	vroeg	om	een	glas	water.	De	barman	liet	hem	
echter	schrikken	door	een	pistool	op	hem	te	richten.	
——————————————————————————	
	
Een	zwarte	man	in	het	zwart	gekleed	met	zwart	haar	
nadert	een	straat	zonder	verlichting.	Er	komt	een	zwarte	
auto	aanrijden,	deze	auto	heeft	geen	verlichting	aanstaan.	
Wanneer	de	zwarte	man	de	straat	oversteekt	rijdt	de	auto	
met	hoge	snelheid	in	zijn	richting.	Toch	weet	de	auto	de	
man	te	ontwijken.	Hoe	kon	de	bestuurder	van	de	auto	deze	
man	toch	zien?	
Antwoord:	Het	is	overdag.	
Er	ligt	een	naakte	man	dood	op	een	grasveld	aan	de	voet	van	
een	berg,	hij	heeft	een	afgebroken	luciferstokje	in	zijn	
handen.	Wat	is	er	gebeurd?	
Antwoord:	Er	waren	een	aantal	personen	in	een	
luchtballon.	Ze	naderden	een	berg	maar	kregen	de	ballon	
niet	verder	omhoog.	Ze	besloten	om	alle	kleren	en	bagage	
overboord	te	gooien,	maar	ook	dat	hield	niet.	Iemand	
moest	de	ballon	verlaten.	Degene	die	het	kortste	houtje	
trok,	moest	springen.	Je	kunt	wel	raden	wie	dat	was.	
———————————	
Je	loopt	op	een	weg	en	plotseling	sta	je	voor	een	splitsing.	Je	
hebt	geen	idee	welke	weg	je	moet	nemen,	de	linker	of	de	
rechter.	Er	staat	hier	ook	een	huis.	In	dit	huis	wonen	twee	
broers,	tweelingbroers,	onmogelijk	om	van	elkaar	te	
onderscheiden.	De	ene	broer	liegt	altijd,	de	ander	spreekt	
altijd	de	waarheid.	Je	mag	aanbellen	en	één	vraag	stellen.	Je	
weet	natuurlijk	niet	welke	broer	opendoet,	degene	die	altijd	
liegt	of	altijd	de	waarheid	spreekt.	Welke	vraag	kun	je	stellen	
waardoor	je	toch	zeker	weet	welke	weg	je	moet	nemen?	
Antwoord:	Wat	zou	je	broer	zeggen	als	ik	hem	zou	vragen	
welke	weg	ik	nemen	moet?	(Je	moet	dan	de	andere	weg	
nemen,	ga	maar	na).	
	

	
	



OPDRACHT	3.	
De	monoloog	van	Ava	(zie	
tekstfragment)	gaat	
erover	hoe	het	tot	
iemand	doordringt	dat	
het	tijd	wordt	om	te	
vluchten,	om	weg	te	gaan	
en	alles	achter	te	laten,	
omdat	het	echt	te	
gevaarlijk	wordt.	
	
VRAGEN:	
1. Wanneer	zou	je	

vluchten?		
2. Wat	denk	jij	dat	

vluchten	precies	
inhoudt?		

3. Is	er	een	verschil	
tussen	ergens	
vandaan	vluchten	
(vanwege	oorlog	of	
honger)	of	ergens	
naar	toe	vluchten	
(naar	West-
Duitsland,	Europa,	
Amerika,	De	
Vrijheid)?	

4. Wat	zou	jij	
meenemen	als	je	vijf	
minuten	had?		

U	kunt	deze	vraag	stellen	
aan	de	hand	van	de	
volgende	zin:	“Ik	vlucht	en		
ik	neem	mee	…..”	
	(Een	van	de	leerlingen	
begint,	daarna	herhalen	
de	volgende	leerlingen	de	
opsomming	die	ontstaat	
en	voegen	ze	er	steeds	
iets	aan	toe).	Daarna	kan	
hetzelfde	gedaan	
worden,	maar	dan	
omgekeerd,	met	de	zin:	
“Ik	vlucht	en	ik	laat	
achter….”	
	

	
	
ACHTERGRONDMATERIAAL		
Dit	filmmateriaal	is	de	moeite	waard	om	te	bekijken	in	het	
kader	van	deze	voorstelling.	
	
BIG	FISH	
Big	Fish	gaat	over	Will	Bloom	die	zijn	vader	Ed	pas	op	zijn	
sterfbed	echt	leert	kennen.	De	vader	van	Will	is	namelijk	
een	verteller;	al	zijn	leven	lang	vertelt	hij	fantasieverhalen	
aan	iedereen	die	hij	tegenkomt.	Dit	irriteert	Will	mateloos,	
maar	nu	Ed	op	sterven	ligt	probeert	hij	er	toch	achter	te	
komen	wie	zijn	vader	nu	is	achter	al	die	verzinsels.	
https://www.youtube.com/watch?v=M3YVTgTl-F0	
	
LA	VITA	E	BELLA	
Een	prachtig	verhaal	over	de	kracht	van	liefde	in	een	
wereld	vol	waanzin.	
https://www.youtube.com/watch?v=XWaes-XnUjo	
	
THE	BOY	IN	THE	STRIPED	PYJAMAS	
De	8-jarige	Bruno	wil	ontdekkingsreiziger	worden	en	
besluit	op	onderzoek	uit	te	gaan.	Op	een	van	zijn	tochten	
ontmoet	hij	een	jongen	wiens	leven	en	omstandigheden	
zeer	verschillen	van	dat	van	hem.	Toch	sluiten	de	jongens	
vriendschap,	maar	het	is	een	vriendschap	die	niet	zonder	
gevolgen	blijft...	
Trailer:	
https://www.youtube.com/watch?v=9ypMp0s5Hiw	
Hele	film:	
https://www.youtube.com/watch?v=TWOZd2QQ3vo	
	
EEN	FILMPJE	VAN	UNICEF	OVER	KINDVLUCHTELINGEN	
https://www.youtube.com/watch?v=utM6uFb8VNw	
www.theaterutrecht.nl	
	

	
	



	
	


