“	De meeste Andorranen
deden hem niets.
Dus ook niets goeds.”

speelt

Andorra

tijd 4 mei: 13.30 uur en 21.00 uur

waar Lange Schaft 2 (voormalig kringloopcentrum) in Houten
voorverkoop Bibliotheek Houten en Chipolata Houten (E8,50)
Of via hetei@broedgebied.nl. Het Ei maakt deel uit van www.broedgebied.nl

In samenwerking met comité 4 en 5 mei speelt Het Ei een bewerking
van Andorra van Max Frisch.
ANDORRA is het verhaal van Andri, die opgroeit in het kleine landje
Andorra. Iedereen in het land, hijzelf ook, is ervan overtuigd dat hij een
Jood is. Als kind heeft zijn pleegvader, de onderwijzer, hem gered uit de
handen van de Vijand.
Dat de onderwijzer een Jodenkind heeft gered vindt men zeer bewonderenswaardig, maar dat neemt niet weg dat er een sfeer van antisemitisme heerst. Jodengrappen worden alom vermakelijk gevonden en er
heersen allerlei vooroordelen over Joden, die, lijkt het wel, meer en meer
geloofd worden.
Oorlog met de Vijand dreigt. En een ieder weet dat de Joden dan het
eerst aan de beurt zijn.
Andri is niet meer te redden. Ook niet als de waarheid boven tafel komt.
De Vijand valt binnen en Andri wordt gedood.
ANDORRA is het verhaal van Zwitserland ten tijde van de Endlösung,
maar ook het verhaal van de mens die door zijn omgeving niet wordt
geaccepteerd en de gevolgen daarvan.

Speelduur 55 minuten Leeftijd 10 jaar en ouder
Regie en script Wouter Nieuwenhuizen Techniek Elco Venderbos
ontwerp
Spel Marten IJmker, Tabitha van Dongen,
Egbert Oppenhuizen, Bram van der Leer, Charissa Bakema
Theatergroep ‘Het Ei’
‘Het Ei’ is een theatergezelschap dat door voorstellingen die zij speelt,
gesprek op gang wil brengen tussen mensen over identiteitsgebonden thema’s.
De spelers van ‘het Ei’ delen hun interesse in de mensen om hen heen en
betrokkenheid bij de wereld waarin ze leven. Op verschillende plekken waar
zij zich ophouden, ontmoeten ze mensen. Tijdens die ontmoetingen zoeken ze uit
wat waardevol is in het leven van anderen en van zichzelf.

