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Wie zou haar leven geven 
voor haar idealen? Antigone! 
Ze zegt nee tegen de wetten 
van haar land en tegen de 
macht van haar oom: koning 
Kreon. Antigone’s broers 
doden elkaar in de oorlog. 
Ze vechten om de macht over 
Thebe. Één broer krijgt een 
heldenbegrafenis en de 
ander niet. Wie hem begraaft krijgt de 
doodstraf. Antigone moet kiezen: haar dode 
broer laten liggen voor de gieren, of de regels 
verbreken.

Een volwassen voorstelling, 
door jongeren gespeeld.

zaterdag 3, zondag 4, vrijdag 9, 
zaterdag 10 en zondag 11 oktober 
vrijdag en zaterdag: 19.30 uur 
zondag: 15.00 uur
kinderen/jongeren tot 18 jaar gratis, 
volwassenen € 10,00
kaarten: www.annatheater.nl of 
06 28 10 43 33

Jeugdtheaterschool 
Annatheater
Onze Jeugdtheater
school is een plek 
waar kinderen en 
jongeren van alle 
leeftijden op verschil
lende niveaus acteer 
lessen kunnen volgen.
Heb je interesse of wil 
je een gratis proefles 
volgen? Bel voor meer 
informatie of inschrij
ving: Lavínia Germano, 
tel. 06 44 36 92 88 of 
mail naar laviniagerma
no@annatheater.nl

In het Annatheater 
worden ook acteerlessen 
voor volwassenen 
gegeven. Kijk voor 
informatie op
www.annatheater.nl

Noémi van Asten: Bode / Koor
Pepijn van den Berg: Kreon, oom van 
Antigone en koning / Koor
Rubén Fernando Vargas Domínguez: Soldaat; 
Haemon, zoon van Kreon en geliefde van 
Antigone / Koor
Caroline van Gemert: Euridyce, vrouw van 
Kreon / Koor
Eva van Hemert: Antigone / Koor
Fenne Kusters: Bode / Koor
Babette van Leeuwen: Bode / Koor
Tara Matic: Tiresias, de ziener / Koor
Enna Miličević: Ismene, zus van Antigone / Koor
Mosa Veldhuizen: Voorzitter van het koor

auteur Sophocles 
tekst bewerkt door Ewout Eggink en 
Lavínia Freitas Vale Germano
regie Lavínia Freitas Vale Germano
regieassistentie Marianne Urlus
toneelbeeld Vincent van Ojen
kostuums Birgit Romijn en Yvonne Westerhout 
bewegingsadviezen Marcelo Ferreira
lichtgeluidtechniek Herman Eising en 
vrijwilligers Annatheater
grafische ontwerp De Twee Snoeken
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“Hele m
ooie voorstelling in een 

lief m
ooi theater!” Stefan Jung, 

artistiek directeur van kunstenaars 
collectief Carte Blanche

Reacties op onze 
laatste voorstelling 
‘Yvonne, Prinses van 
Bourgondië’

 “Wat een leuke, 
originele voorstelling! 
Erg goed gespeeld en 
een prachtig decor!” 
Wethouder 
Antoinette Maas

Deze theaterproductie is 
mede tot stand gekomen 
dankzij de hulp van de 
vrijwilligers van het 
Annatheater, De Twee 
Snoeken, de financiële steun 
van de gemeente Helmond, 
de Provincie NoordBrabant  

        en het Annatheater.

“Alles klopt in deze voorstelling: 
spel van zeer hoog niveau, prachtig decor, origineel 
en oorspronkelijk, ontroerend en voor de zoveelste 
keer w

eer het bew
ijs dat het Annatheater de m

ooiste 
voorstellingen m

aakt in de hele w
ijde om

geving.” 
John van der Sanden, regisseur, schrijver


