Wil je zelf op de planken?
Acteerlessen voor volwassenen
In het Annatheater worden ook acteerlessen voor volwassenen gegeven. Er wordt ieder
jaar een najaars- en een voorjaarscursus gegeven. De voorjaarscursus begint dit jaar op
11 maart. Er worden 6 lessen gegeven t/m 22 april. Op maandag 11 maart kun je gratis
een les volgen om te kijken of het iets voor je is. Tijd: van 19.45 tot 21.45 uur

Jeugdtheaterschool 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? Of misschien weet je niet wat je je bij toneelles moet
voorstellen. Kom dan naar het Annatheater waar je onder professionele begeleiding het
acteren onder de knie krijgt. Je kunt altijd vrijblijvend een les volgen!

Meer informatie?
Lavínia Germano: 0492 54 75 73, laviniagermano@annatheater.nl, www.annatheater.nl

Tot en met 23 maart kunt u in de Bibliotheek Helmond-Peel
een expositie over Bertolt Brecht bezoeken.
Adres: Watermolenwal, Helmond

Deze theaterproductie is tot stand gekomen dankzij de hulp van vrijwilligers van
het Annatheater en met financiële steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds
Noord-Brabant, de Gemeente Helmond en onderstaande sponsors.

De goede mens
van Sezuan

van Bertolt Brecht
Op zoek naar goede mensen dalen drie
goden neer op aarde. Al snel blijkt dat de
inwoners van Sezuan niet erg onder de
indruk van de goden zijn. Uiteindelijk
biedt het hoertje Shen Té hen onderdak.
Met het geld voor de overnachting als
beloning, begint ze haar eigen tabakswinkeltje. Door haar vrijgevigheid trekt ze iedereen aan, vooral schuldeisers, daklozen
en klaplopers. Hoe kan ze een goed mens
zijn en toch haar huur betalen?
Brecht’s toneelstukken zijn bekend om de sociale
lading en de maatschappijkritiek. De situatie van
één individu wordt gebruikt om het functioneren
van de hele samenleving aan de kaak te stellen.
De Goede Mens van Sezuan speelt zich af in
China. Bertolt Brecht laat ons een verhaal beleven
dat zich in een andere tijd en wereld afspeelt. We
kijken zo met een frisse blik en nuchtere afstand
naar wat eigenlijk een scherpe kritiek op onze
eigen Westerse samenleving is. In de voorstelling
van Vreemd Beest gebruiken we het exotische
om een sprookjeswereld te creëren. We willen u

meevoeren in een fantasie over een land ver hier
vandaan, en van daaruit halen we u af en toe uit
de droom om een klein uitstapje te maken naar
onze wereld. We halen alles wat we aan toneelmiddelen hebben uit de kast om u een nieuwe
blik te geven op het thema ‘Wat maakt iemand
tot een goed mens?’. Een antwoord hebben we
helaas niet voor u. Zelfs de drie goden komen er
niet uit. Misschien geeft Brecht zélf wel het antwoord als hij zegt: ‘Ein guter Mensch sein. Ja, wer
war ’s nicht gern’?
Schrijver Bertolt Brecht
[Duitsland 1898–1956]
door Ton Wehberg
Bertolt Brecht is één van de belangrijkste Duitse
toneelschrijvers van de 20e eeuw. Zijn leven, zijn
opvattingen en zijn werk zijn sterk beïnvloed door
de Eerste Wereldoorlog, de daarop volgende crisis
in Duitsland, de Russische revolutie, de wereldwijde economische crisis van 1929 en de opkomst
van het Nationaal Socialisme in Duitsland.
19 jaar oud leert hij de gruwelen van de Eerste
Wereldoorlog kennen in een noodhospitaal in
Augsburg waar hij, als student medicijnen, zijn
vervangende dienstplicht vervult. In de jaren ’20
en ’30 houdt hij zich naast zijn werk als schrijver,
dichter en theatermaker, geïnteresseerd als hij is
in sociaal-ethische vraagstukken, bezig met de
filosofie van de Chinese pacifist Me-Ti en met het
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Marxisme. In het Berliner Sportpalast waar hij kind
aan huis was, zag hij bij de Berlijnse Zesdaagse
Rennen en de bokswedstrijden een actief mee
levend en meedenkend publiek. Hij proefde er
een sfeer die hij in de schouwburg miste.
Door deze ervaring geïnspireerd ontwikkelt
hij de theorie van het Epische Theater dat afrekent
met de grondbeginselen van het Aristotelisch
theater. Bij het Aristotelisch theater draait het
om gevoelens, bij het Epische Theater wil Brecht
dat de toeschouwer tot inzicht komt. In het Aristotelisch theater is er sprake van een verhaal
met begin, midden en einde. Bij het Epische Theater verloopt de ontwikkeling in bochten. In het
Aristotelisch theater bepaalt het waarnemen en
het denken de mens, bij Brecht bepaalt de plaats
die je in de maatschappij inneemt je denken.
In januari 1933 vlucht Brecht voor de Nazi’s
en komt na vele omzwervingen in Amerika terecht. Daar zal hij tot 1947 blijven. In deze periode – ‘die Emigrationszeit’ – schrijft hij zijn
belangrijkste werken die tot op de dag van vandaag bij vele theatergezelschappen over de hele
wereld tot het standaardrepertoire behoren.
Vanaf 1948 kan hij deze werken met zijn eigen
ensemble en in zijn eigen theater in Oost-Berlijn
opvoeren. Hij overlijdt in 1956 in Berlijn aan een
hartinfarct. Bertolt Brecht wordt samen met Samuel Beckett algemeen beschouwd als de grondlegger van het moderne theater.

