januari 2010 “Op het Leven”-Persbericht

Spot speelt jubileumvoorstelling ‘Op het Leven’
De 20 leden van theatergroep Spot uit Doetinchem e.o. zijn druk aan het
repeteren voor een gloednieuwe jubileumvoorstelling.
Op 16, 17 en 18 april brengt de theatergroep het theaterstuk ‘Op het Leven’
in Schouwburg Amphion te Doetinchem. Ook komen er voorstellingen in
Nijmegen en de Oude IJsselstreek.
Het theaterstuk ‘Op het Leven’ is een vrije vertaling van de beroemde film
over een Zweeds koor: As it is in heaven.
„As it is in heaven‟ is een bekende film, die zich afspeelt in Zweden.
Een beroemde dirigent keert terug naar zijn geboortedorp na een ernstige hartaanval door
teveel, te intens en te druk werken. In het kleine dorp zoekt hij rust. Die krijgt hij niet
helemaal. Zo valt hij voor de charmes van de jonge en onbevangen Lena én wordt hij dirigent
van het lokale kerkkoor.
Met -voor het koor- „vreemde‟ methoden weet hij hen van een amateuristisch en rommelig
koor naar een koor te brengen waar iedereen zijn eigen stem heeft. De komst van Daniel
Dareus (de dirigent) maakt veel wakker. Zijn aanpak brengt ook veel naar boven van de al
jaren sluimerende conflicten, angsten, zielenroerselen en andere diepere emoties onder de
koorleden.
Dat zorgt voor een avond ontroering, lachen, afschuw én vertedering.
Eigen bewerking
De bewerking van de film naar een eigentijds toneelstuk werd gemaakt door een van de
Spotleden: Jan Freriks. Veel van de tekst bleef overeind, maar er zijn ook nieuwe koorleden
toegevoegd.
Uiteraard wordt er gezongen in het theaterstuk, ook in het Zweeds. Met als muzikaal
hoogtepunt Gabriëlla‟s song.
De theatergroep maakt ook zelf de kostuums, het decor en alle andere attributen. Wekelijks
wordt er druk gerepeteerd onder de deskundige en bezielende leiding van regisseuse Annelies
van Rijssen.
Kaartverkoop
Kaarten kosten 12,50 euro per stuk en kunnen bij voorkeur gereserveerd worden via de
website: www.spottheater.nl (via het contactformulier)
Of telefonisch via 0315-346427 of 06-13266320 na 19.00 uur ‟s avonds.
Theatergroep Spot
Theatergroep Spot is opgericht in 2004 en heeft als thuisbasis Doetinchem.
Jaarlijks voert de groep drie voorstellingen op in schouwburg Amphion te Doetinchem.
Daarnaast treedt het gezelschap ook op in andere kleinere theaters in Gelderland zoals in
Nijmegen en de Oude IJsselstreek. Het gezelschap kan inmiddels rekenen op een vaste schare
fans, die amateurtoneel van het hoogste niveau weten te waarderen.
In korte tijd wist Spot zich een goede positie te verwerven onder de Nederlandse
amateurgezelschappen dankzij de keuze van de toneelstukken en de kwaliteit van de spelers.
„Op het leven‟, wordt het vijfde theaterstuk. De vaste kern is daarvoor uitgebreid met een
grote groep extra spelers, jong en oud. Ook afkomstig van andere theatergezelschappen in
Oost-Gelderland.
Repertoire
Spot kiest voor een grote variatie in toneelstukken. Van klassiek drama tot populair
volkstheater en alles wat er tussen zit.
Belangrijk is dat het voor de spelers inspirerend en leerzaam is, en voor de bezoekers een
genot om naar te kijken. Een avond Spot moet een totaalervaring zijn.
Eerdere stukken zijn: „Goed Fout‟ van Haye van der Heyden, „Familie van Maria Goos,
‟Dreigrosschen Oper‟ van Bertolt Brecht, „Nu even wel‟ van Maria Goos en het klassieke
„Medea‟. Ter gelegenheid van Wereld Alzheimer Dag schreven de leden zelf "Wie gaat er
vandaag?"

