
Heeft u de smaak te pakken? 
Op zaterdag 14 en zondag 15 april kunt u komen kijken naar de presentaties van de acteercursussen voor
kinderen en jongeren. Aanvang: zaterdag 19.30, zondag 15.00 uur. Entree: 5 2,50. Docent: Lavínia
Germano.
Kom kijken wat kinderen en jongeren kunnen na het volgen van onze acteercursus! Kinderen tus-
sen 7 en 8 jaar spelen ‘Hanneke en Grietje’, de kinderen tussen 9 en 12 jaar ‘De Bremer Stads-
muzikanten’ en de jongeren spelen ‘Plons’. 

Of wilt u zelf op de planken?
Acteercursussen in het Annatheater voor kinderen, jongeren en volwassenen.
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. Heb je interesse in toneelspelen en wil je een gratis
les volgen om te kijken of het iets voor je is? 

> Acteercursussen ‘improvisatie’ voor volwassenen 
1e les op woensdag 4 april; 8 keer op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur, 1e les gratis.

Cursusgeld: 5 120,-. Docent: Lavínia Germano. Deze cursus omvat 8 lessen van 2 uur.
Improvisatietechnieken worden getraind en verdiept. Aan bod komen ook: concentratie, samen-
werken, je verbeeldingsvermogen ontwikkelen, lichaamsbeheersing en houding, werken aan je
stem, gevoel voor ruimtegebruik en ‘timing’ op het toneel. Verder wordt er ook aandacht besteed
aan het opbouwen van spanning binnen een scène. De lessen worden afgesloten met een presen-
tatie. 

> Acteercursus ‘transformeren’ voor volwassenen 
1e les op vrijdag 6 april; 8 keer op vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur, 1e les gratis. Cursusgeld: 

5 120,-. Docent: Lavínia Germano. Deze cursus omvat 8 lessen van 2 uur.
In deze cursus wordt er vanuit een fysieke invalshoek gewerkt aan het transformeren. Je krijgt
handvatten aangereikt zodat je leert hoe je een rol kunt opbouwen en een emotie kunt spelen.
Daarom is deze cursus, behalve voor beginners, ook geschikt voor gevorderde toneelspelers; bij-
voorbeeld acteurs bij een amateurtoneelgezelschap.  

Spelers gezocht
Op dinsdagavond 17 april is er en auditie voor een toneelstuk dat in het kader van Brabants Bont
in september en oktober 2007 respectievelijk in het Annatheater, in Den Bosch en in Tilburg, bij
het landelijke festival ‘Theater4daagse’, gespeeld gaat worden. In opdracht van Theaterwerk NL
i.s.m. Centrum voor Amateurkunst Brabant (CVA) gaat Janna de Lathouder een toneelstuk schrij-
ven dat geïnspireerd is op Helmondse zaken. Lavínia Germano gaat het toneelstuk regisseren.

Verdere informatie over acteercursussen en auditie: Lavínia Germano, 
telefoon: 0492 54 75 73, e-mail: laviniagermano@annatheater.nl.
Voor actuele informatie over cursussen en voorstellingen in het Annatheater: 
www.annatheater.nl.



‘De Zwarte Vallei’ ligt aan de voet van een hoge berg. Op de top van de berg staat het kasteel van
hertog Maurício de Belmont. Maurício is de laatste afstammeling van het geslacht de Belmont. Zij
hebben eeuwenlang met ijzeren hand geregeerd over dit gebied. Nu is de hertog oud en ziek en
vindt alleen nog vreugde in zijn beschermelingetje Rosalinda, die 19 jaar geleden als vondeling bij
het kasteel werd achtergelaten. Overgeleverd aan de goede zorgen van Agatha, die al zolang hij
zich kan herinneren op het kasteel woont, overpeinst hij zijn vele zonden.

Wie is Rosalinda eigenlijk? En is Agatha wel zo zorgzaam als ze lijkt? Waar komt dat hartverscheu-
rende geschreeuw vandaan? Wat voor rol speelt de knappe, jonge markies D’Allençon? En wat heb-
ben de zigeuners te maken met het kasteel? En…wat ís de vloek van de Zwarte Vallei? Allemaal vra-
gen die beantwoord zullen worden in deze van spanning zinderende voorstelling.
‘De Vloek van de Zwarte Vallei’ vertelt een gek verhaal met ongelooflijke wendingen. Het speelt
zich af in 1835 en is op een verfijnde manier een parodie op het fenomeen soap. Een heerlijk melo-
drama.

Onder leiding van regisseuse Lavínia Germano heeft de groep zich verdiept in het thema: ‘Als je
niet aan de verwachtingen voldoet die anderen van je hebben, laten ze je als een baksteen vallen’.
Dit thema vormt een rode draad in de voorstelling.

Het toneelstuk is in 1986 door de Braziliaanse schrijver Caio Fernando Abreu geschreven. Abreu
(1948 – 1996) komt uit het zuiden van Brazilië en studeerde letteren. Als journalist werkte hij voor
de beste kranten in Brazilië en werd bekend om zijn korte verhalen die de versplintering van onze
tijd weergeven. Tijdens de dictatuur verliet hij zijn land en ging naar Spanje. Later woonde hij in
Stockholm, Amsterdam, Londen en Parijs. In 1974 ging hij terug naar zijn geboorteland waar hij
enkele jaren later overleed.

Vreemd Beest is het huisgezelschap van het Annatheater en werkt sinds 1992 met een professio-
nele artistieke kern. Regie, decor, licht en geluid zijn in handen van professionele mensen. De
acteurs zijn gevorderde toneelspelers, sommige met een toneel- of dansopleiding als achtergrond.

deze voorstelling is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van: 
Het Prins Bernhard Cultuurfonds, Architectenbureau De Twee Snoeken, vrijwilligers van het
Annatheater, Stadsradio Helmond en de gemeente Helmond.

spelers (van links naar rechts op de foto)
Jessica Brouwers Rosalinda
Adrian Grootenboer Marquiz Rafael d’Allençon
Marlies Magermans Agatha
Willem Jan van der Sanden Vassili
Sladjana Spasojevic Ursula
Marieke Verbakel Jezebel
Gerard de Wit Hertog Maurício de Belmont
Dick Eleveld (geen foto) Verteller

regie, publiciteit en productie Lavínia Freitas Vale Germano
regieassistentie Marianne Urlus 
auteur Caio Fernando Abreu
vertaling Marianne Urlus  en Lavínia Freitas Vale Germano 
toneelbeeld en geluidsdecor Vincent van Ojen 
decor Ad Jacobs en Vincent van Ojen
kostuums Astrid Magielse
assistentie kostuums Yvonne Brouwers en Marianne Urlus 
grime advies Arjan Swinkels
lichttechniek Hein Simons 
projectie- en geluidstechniek Peter Urlus
grafische vormgeving Bart Smit / De Twee Snoeken, ’s-Hertogenbosch


