
De smaak te pakken?
Op 26, 27 en 28 mei 2011 spelen 6 actrices van Jeugdtheaterschool 
Annatheater de voorstelling ‘Atalanta’, gebaseerd op de gelijknamige 
Griekse mythe. Regisseur: Lavínia Freitas Vale Germano.

Op zaterdag 25 en zondag 26 juni kunt u komen kijken naar de 
presentaties van de Jeugdtheaterschool Annatheater. Kinderen en 
jongeren laten zien wat ze dit seizoen geleerd hebben.
Aanvang: zaterdag 19.00, zondag 14.00 uur.
Docent: Lavínia Freitas Vale Germano.

Of wil je zelf op de planken?
kJeugdtheaterschool Annatheater
Jeugdtheaterschool Annatheater is dé plek in Helmond waar 
kinderen en jongeren op een professionele manier kunnen leren 
acteren. Altijd al toneel willen leren spelen? Of speel je al toneel en
wil je meer? Misschien weet je niet wat je je bij toneelles voor
moet stellen. Kom dan naar het Annatheater waar je onder 
professionele begeleiding het acteren onder de knie krijgt. 
Je kunt altijd vrijblijvend een les volgen!

kActeerlessen voor volwassenen
In het Annatheater worden ook acteerlessen voor volwassenen
gegeven. Er wordt elk seizoen een najaar- en een voorjaarscursus
gegeven. De voorjaarscursus begint dit jaar op 23 maart. Er worden 
6 lessen gegeven tot en met 27 april. Op woensdag 23 maart kun 
je gratis een les volgen om te kijken of het iets voor je is. 
Tijd: van 20.30 tot 22.00 uur 

Informatie over de Jeugdtheaterschool en acteercursussen: 
Lavínia Germano, tel.: 0492 54 75 73
E-mail: laviniagermano@annatheater.nl of l.germano@chello.nl

www.annatheater.nl



Plaats van handeling: een klein dorpje in de binnenlanden van
Noordoost Brazilië. De bakkersvrouw wil haar stervende hond door
de pastoor laten zegenen. Een hond met een testament laat je niet
door de gieren opeten. Maar de pastoor is bang voor de bisschop.
Iedereen bemoeit zich ermee en er ontstaat een intrige waar ze in
soapland nog wat van kunnen leren. De bakkersknecht John Grilo
geniet van de chaos en ziet zijn kans schoon om zowel de kerk als
het bakkersechtpaar een loer te draaien. Dat lijkt hem goed af te

gaan totdat de bandiet Severino ten tonele verschijnt… 
Vriendschap en vertrouwen, geloof en twijfel, list en bedrog, 
hemel en hel, de macht van geld, zonde en barmhartigheid: 

alle ingrediënten voor een boeiend toneelstuk.

Deze komedie van de Braziliaan Ariano Suassuna werd geschreven in 1959.
Een echte klassieker die altijd actueel zal blijven.

‘Vreemd Beest’ is het huisgezelschap van het Annatheater in Helmond. 
via reserveren@annatheater.nl, via 0492-475255 en aan de kassa € 15,00

CJP en try out € 10,00 uitsluitend via het Annatheater te reserveren

auteur Ariano Suassuna
vertaling en bewerking Lavínia Freitas Vale Germano 

en Marianne Urlus
regie Lavínia Freitas Vale Germano

regieassistentie Marianne Urlus
toneelbeeld Vincent van Ojen

zangcompositie en begeleiding Nick Hurkmans
dans-choreografie Marcelo Ferreira

kostuums Veronique Hendriks m.m.v. Birgit Romijn
grime Cindy Klap

licht-geluidtechniek Hein Simons en Peter Urlus
grafische vormgeving Bart Smit (De Twee Snoeken, ’s Hertogenbosch)

data 27 januari try out; 28 en 29 januari,
1, 4, 5, 6, 8, 11 en 12 februari 2011

aanvang 20.30 uur behalve op zondag 6 februari 15.00 uur
adres Annatheater, Floreffestraat 21 a, Helmond

entree via www.uitinhelmondpeel.nl € 13,00

John Grilo Chicó pastoor
Antônia Morais
koster en Maria bakkersvrouw bakker

Severino do
Aracaju

Severino’s 
adjudant Duivel Duivel Lucifer Manuelbisschop

Michel 
Coumans

Adrian 
Grootenboer

Ruud 
Hakvoort

Marlies 
Magermans

Carmen 
Masella-Vreeling

Dick 
Eleveld

Sladjana 
Spasojevic

Sylvia
Hermsen

Cleo 
Ganzeman

Eveline 
Vlems

Annette 
van Soest

Jacinto 
Zimmerman

Rudy 
Janssen-Houben

Spelers

Vreemd Beest speelt

Het Testament van de Hond
een komedie over hemel en hel, zonde en barmhartigheid

Deze theaterproductie is tot stand gekomen dankzij de hulp van vrijwilligers van het Annatheater, Architectenbureau
De Twee Snoeken en met financiële steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant en de Gemeente
Helmond. 
Deze theaterproductie zal ook op Curaçao gespeeld worden. Naast de voorstelling worden ook workshops voor het
onderwijs georganiseerd. Het project op Curaçao is tot stand gekomen onder andere met financiële steun van het
Prins Bernhard Cultuurfonds Nederlandse Antillen en Aruba. 
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant heeft vanuit het Lothariusfonds een bijdrage aan dit project ver-
strekt ter ondersteuning van kunst en cultuureducatie.

NEDERLANDSE ANTILLEN en ARUBA


