
Op zaterdag 6 en zondag 7 juni kunt u komen kijken naar de presentaties van de Jeugdtheater-
school Annatheater. Kinderen van acteerklas 1, 2 en 3 laten zien wat ze dit seizoen geleerd hebben.
Aanvang: zaterdag 19.00, zondag 14.00 uur.
Docent: Lavínia Germano.

Van vrijdag 19 tot en met zondag 21 juni laten de cursisten van de jongeren groep Plankenkoorts
en van de productiegroep Jongeren Theateratelier twee versies van het sprookje Belle en het
Beest zien. Plankenkoorts werkt vanuit improvisaties en het Jeugdtheateratelier vanuit een vaste
toneeltekst. U ziet twee totaal verschillende versies van dit bekende sprookje. 
Aanvang: vrijdag 19 en zaterdag 20 juni om 20.00 uur, zondag 21 juni 14.00 uur.

Belle en het Beest van het Jeugdtheateratelier in ook op woensdag 24 juni om 15.00 uur te zien.

Jeugdtheaterschool Annatheater
Jeugdtheaterschool Annatheater is dé plek in Helmond waar kinderen en jongeren op een profes-
sionele 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!

Acteerlessen voor volwassenen
In het Annatheater worden ook acteerlessen voor volwassenen gegeven. Er wordt elk seizoen een
najaarscursus vanaf september en een voorjaarscursus vanaf januari gegeven. Kijk voor actuele
informatie op onze website.

Informatie over alle acteercursussen
Lavínia Germano - 0492 54 75 73 - laviniagermano@annatheater.nl of l.germano@chello.nl



Prospero, vroeger Hertog van Milaan, is jaren geleden door zijn zuster Antonia van de troon
gestoten en het land uitgejaagd. Met steun van de koning van Napels. Prospero komt op een
eiland terecht, samen met zijn dochtertje Miranda. Twaalf jaar later heeft hij op het eiland een
nieuw bestaan en nieuwe macht opgebouwd. De oorspronkelijke bewoners, heksenbastaard
Caliban en luchtgeest Ariël, zijn aan zijn grillen onderworpen. Als Prospero er lucht van krijgt dat
zijn oude vijanden in de buurt van zijn eiland varen, acht hij de tijd rijp voor wraak: hij roept een
storm op. Al zijn vijanden en de goede raadsvrouw Gonzala spoelen aan op verschillende stran-
den. Een spel van misverstanden en uitputting kan beginnen. 

‘De Storm’ is gebaseerd op het stuk ‘The Tempest’ van Shakespeare (1564-1616). Het is waar-
schijnlijk zijn laatste stuk. Verder heeft als inspiratiebron gediend het stuk ‘Een storm’ van Aimé
Césaire, een modern Frans-Martinikaans toneelschrijver en politicus. Zijn invalshoek was met
name het kolonialisme, de overheersing van de ‘inboorlingen’. 

De relatie tussen Prospero met al zijn boeken, wetenschappelijke wijsheid en beheersing van
natuurkrachten en Caliban met al zijn kennis van en uit de natuur is één van de boeiende inter-
menselijke relaties in het stuk.

Het huisgezelschap van het Annatheater, Vreemd Beest, maakte een eigen bewerking van dit
stuk. Vreemd Beest werkt sinds 1992 met een professionele artistieke kern. Regie, decor, kos-
tuums, muziek, dans, licht en geluid zijn in handen van professionele mensen. De acteurs zijn
gevorderde toneelspelers, sommigen met een toneel- of dansopleiding als achtergrond.

Deze voorstelling is mede mogelijk gemaakt dankzij de hulp van vrijwilligers van het Annatheater,
Architectenbureau De Twee Snoeken, Jessica Brouwers en subsidie van de gemeente Helmond
en de Wethouder Van Deutekom – Stichting.

Afkomstig uit Milaan Prospero, Hertog van Milaan p Ruud Hakvoort
Miranda, zijn dochter p Sonja van Ojen
Antonia, zijn zus p Petra Rijkers

Afkomstig uit Napels Alonso, koning van Napels p Dick Eleveld
Ferdinand, zijn zoon p Viktor Winkeler
Sebastiana, zijn zus p Carmen Masella-Vreeling
Gonzala, raadgeefster p Marlies Magermans
Trinculo, nar p Jacinto Zimmerman
Kapitein en Stephano, knecht p Michel Coumans

Bewoners eiland Caliban p Adrian Grootenboer
Ariël, luchtgeest p Sladjana Spasojevic
Geesten p Cleo Ganzeman, Ellen van Nunen en Eveline Vlems

auteur p William Shakespeare/ Aimé Césaire
vertaling en bewerking p Lavínia Freitas Vale Germano, Annemargriet Stout en Marianne Urlus
regie p Lavínia Freitas Vale Germano
regieassistentie p Marianne Urlus
productieassistentie p Annemargriet Stout
toneelbeeld p Vincent van Ojen
zang en muziekcompositie p Nick Hurkmans 
en verder muziek van p Bach; Soraja Maceda en Trip do Brasil
choreografie p Evelyne Rossie
kostuums p Astrid Magielse
grime p Cindy Klap
lichttechniek p Hein Simons
grafische vormgeving p Bart Smit, De Twee Snoeken, ’s Hertogenbosch
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