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4 & 5 MEI
OUDE STADHUIS ZUTPHEN
De Muzehof & WOEST OOST



Nog niet eens zo lang 
geleden op dezelfde plek
De Muzehof & WOEST OOST

Jongeren uit Zutphen verdiepten zich onder leiding van 
theatermakers Jantien Fick en Irene Kriek in de geschie-
denis van Zutphen ten tijde van de Tweede Wereldoor-
log. Zij spraken met ouderen over hoe het was jong te 
zijn in oorlogstijd. Deze gesprekken, vol herinneringen 
en verhalen, vormen samen met ander bronmateriaal 
de basis van de voorstelling Nog niet eens zo lang geleden 
op dezelfde plek.

Nog niet eens zo lang geleden op dezelfde plek was het 
hier oorlog. De stad Zutphen en zijn mensen hebben 
een eigen geschiedenis. De bruggen die hier ooit sneu-
velden zijn weer opgebouwd. In dit project zijn wij de 
bruggenbouwers en worden jong en oud met elkaar 
verbonden door het tot leven brengen van wat hier ooit 
heeft plaatsgevonden; door middel van verhalen en 
theater.

Tijdens de tiende editie van Theater Na de Dam  
spelen gelijktijdig 34 voorstellingen gebaseerd op  
gesprekken tussen jongeren en ouderen over de  
oorlog. Van Sittard tot Groningen en van Den Haag tot 
Arnhem klinken voor even de stemmen van toen in het 
nu.

Regie: Jantien Fick en Irene Kriek
In samenwerking met: Muzehof & WOEST OOST
Spel: Pepijn, Sebastiaan, Norah, Samuel, Otis,  
Florentien, Imme, Luca, Nora, Bas, Rama, en Liv.
Met dank aan: Verhalen vertellers, Proeflokalen Zutphen,  
Museumwinkel Het Snoepje en Herman van Bosheide, leden van 
het Bovenkamerkoor en de Polsterren olv Fleur Tolman en alle 
andere mensen die hebben geholpen bij het bewerkstelligen van 
deze voorstelling. 

Data 
4 mei 2019 
21.00 uur

5 mei 2019 
15.00 en 20.00 uur

Startlocatie
Oude stadhuis Zutphen
‘s Gravenhof 1

Kaarten
€ 5,-
 
Reserveren via 
muzehof.nl

Kijk voor het hele  
programma van  
Theater Na de Dam, 
locaties en kaartver-
koop op de website: 
theaternadedam.nl


