Jut

en

Julia

Een juttersdama in 20 minuten.
Gespeeld in een theaterwagen met 30 zitplaatsen.
In een onbestemd verleden, tussen haar verzameling gejutte spullen, wacht een
vrouw op een man. Lang geleden is hij weggevaren. Sinds die dag knoopt ze
de dagen aan elkaar; wachtend, wachtend. Ze loopt speurend langs het strand
en ziet in elke vondst een teken, een boodschap. Elke fles kan een brief bevatten, elk stuk hout vertelt een verhaal…over hem.
En dan gebeurt het, we zijn mee op reis. De gejutte spullen komen in haar en
zijn handen tot leven, we zien zijn reis over de zeeën. Even zijn ze bij elkaar.
Mooie, vrolijke, spannende belevenissen. We horen de meeuwen krijsen en
proeven het zoute water.
Tot we worden teruggeworpen op het strand. Schepen zijn weer wrakhout; was
het echt, was hij hier, komt hij terug? Of loopt ze morgen weer langs het
strand?
Jut en Julia is een avontuurlijke, grappige en romantische
familievoorstelling, gespeeld door twee spelers.
De voorstelling duurt 20 minuten en is een combinatie van theater, vertelling
en beeldend spel met gejutte strandvondsten.

‘Een bezoek aan Jut t & Julia prikkelt de fantasie en het
verlangen naar avontuur.’

(Texel dit Weekend)

Hij komt terug, ik weet het zeker…
Julia

Julia

Dees verhoeven of Marieline van Wely

Jut

Roger Hitipeuw, Rob van Suilen of Wim Brok

Jut en Julia is speciaal gemaakt voor de Theateretappe.
De voorstelling is een productie van Brocéliande in samenwerking met Theatermakerij Dees Verhoeven, de Creëermeneer en Rodprodukties.
De Theateretappe is een concept van Pieter Schipmölder,
FBW entertainmentontwikkelaars in Amsterdam.
Jut en Julia is alleen te boeken in combinatie met een theaterwagen.
6—8 voorstellingen van 20 minuten
Informatie en boekingen:
Brocéliande: Wim Brok & Marieline van Wely T 0416—379891 M 06—25300710
www.broceliande-acts.nl info@broceliande-acts.nl
FBW entertainmentontwikkelaars: Pieter Schipmölder T 020—6387219 M 06– 55381985
www.theateretappe.nl www.theaterwagens.nl info@theateretappe.nl

