
                                                             

 

Theatergroep de Kern bestaat 30 jaar! Dat vieren we op 29 mei in de Rode Hoed met de voorstelling 

“Theaterconcert de Mariamonologen.” 
Met Ineke ter Heege, Elly Zuiderveld, Elise Mannah en Henk Doest 

 

 “Deze voorstelling nodigt uit tot een grote intermenselijke dialoog” (Haarlems Dagblad) 

“Virtuoos vlecht de Kern het iconische en het gewone, het verleden het heden, tot een universeel verhaal. 

Dat is vakmanschap.”(Nederlands Dagblad) 

 

Wat is de relatie tussen Maria, het meisje uit Nazareth, en Malala, het bijna vermoorde meisje uit 

Pakistan? Waarom krijgt deze islamitische de Nobelprijs voor de Vrede en wordt de joodse Maria 

door de eeuwen vereeuwigd op prachtige schilderijen, bezongen in wereldmuziek. Verheven in 

kathedralen, terwijl ze in de Bijbel nauwelijks voor komt? Beiden zijn fascinerende vrouwen waar je 

niet omheen kunt, wat voor achtergrond je ook hebt. Protestant of katholiek, gelovig of ongelovig, 

man of vrouw! 

 
We zingen over de strijdbare Maria in haar Lofzang. De hoogzwangere Maria, een asielzoekster. De 

liefdevolle moeder Maria, die haar zoon inspireert en ziet opgroeien tot een groot man. Maria, 

inspiratiebron voor alle Malala’s. De bij de wereld betrokken Maria, die het in een prachtige lofzang 

opneemt voor de armen en verdrukten. Maria, de Dwaze Moeder, die samen met de Argentijnse dwaze 

moeders zoekt naar haar zoon. Een Maria voor alle vrouwen, een lied op het Ave Maria van Gounod. Maar 

ook Maria Magdalena wordt bezongen. En een man als Jozef. 

 

”Theaterconcert De Mariamonologen” is een voorstelling vol prachtige verhalen, gedichten en nieuwe 

liedjes, speciaal geschreven voor deze voorstelling. Maar ook het prachtige Salve Regina en wereldmuziek 

van de Beatles en the Sound of Music. Met hart en ziel gezongen en met overgave verteld door Ineke ter 

Heege, Elly Zuiderveld,  en Elise Mannah. Drie zangeressen die diep weten te raken. Begeleid op de piano 

door de veelzijdige Henk Doest. Regie: Jan-Jaap Jansen. 

 

Theatergroep de Kern bestaat 30 jaar! En daarom presenteren na afloop met trots ons jubileumboek 

 “Deze wereld beter, anders, omgekeerd. 30 jaar bevlogen theater maken.” 
In dit boek met prachtig beeldmateriaal beschrijven Ineke ter Heege en Jan-Jaap Jansen alle producties (20!) 

die ze in die dertig jaar voor de Kern hebben geschreven, geproduceerd en gespeeld. Van Belle van Zuylen 

tot en met de Mariamonologen. Aangevuld met foto’s, recensies, herinneringen en reflecties van henzelf en 

anderen. Het is een kleurrijk boek geworden dat een uitstekend en uniek beeld geeft van hun ervaring en van 
hun opvatting over wat theater kan bewerkstelligen. Maar het geeft ook een kijkje in het zeer succesvolle 

culturele ondernemen van dit gezelschap.Een belangrijk theater- en tijdsdocument! 

Zondag 29 mei 2016 om 13.30 uur in DE RODE HOED,  

Reserveren via www.truetickets.nl 

    Voor meer informatie: www.theatergroepdekern.nl of 035-8884935  

http://www.theatergroepdekern.nl/

