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Toneelgroep Maastricht herneemt succesvolle Ich bau dir ein Schloss
De voorstelling Ich bau dir ein Schloss van Toneelgroep Maastricht ging met veel succes in première
tijdens festival Cultura Nova 2017. De voorstelling wordt binnenkort hernomen en is op vrijdag 1 en
zaterdag 2 februari 2019 te zien in De Domijnen in Sittard.
Actrice Mieneke Bakker en journalist Wiel Beijer zijn beiden afkomstig uit de vroegere Oostelijke
Mijnstreek, en hebben hun geboortegrond zien veranderen van economisch hart naar krimpregio.
Samen schreven ze Ich bau dir ein Schloss, waarin ze eigen observaties en die van anderen, van
vroeger en van nu, samenvoegen. De voorstelling is een ode aan een niet vergeten verleden en een
gooi naar een gedroomde toekomst.
Ich bau dir ein Schloss
Een succesvolle architecte keert terug naar haar geboortestreek. Daar wacht haar een
droomopdracht; ze is gevraagd in tijden van krimp de streek opnieuw te helpen uitvinden en
opbouwen. Verrijkt door haar jarenlange afwezigheid ontwikkelt ze een masterplan dat haar
geboortegrond de toekomst in moet loodsen. Maar de veranderingen worden niet door iedereen
gedragen. Waarom aarzelt eigenaresse Bettina om haar café te verkopen? Is zij bang voor de
toekomst? En hoe gaat de architecte om met de demonen uit haar verleden? Het blijkt niet
eenvoudig de verschillende werelden met elkaar te verbinden.
Uit de pers:
"Mieneke Bakker is met deze monoloog terug van nooit weggeweest. Beheerst, gepassioneerd en
spelend in dienst van een sterke, strakke regie straalt haar vakmanschap van het podium af.
Gloriërend tot in de ongemakkelijke, ontroerende stiltes bouwt ze een kasteel voor dorp en zichzelf!"
- De Limburger ****
"Meer dan een paar tl-buizen en de vervallen architectuur van het Schinkelkwadrant heeft Bakker
niet nodig om in anderhalf uur sterke personages op te trekken uit pijnlijke dilemma's over blijven,
vertrekken of terugkeren." - De Volkskrant ****

Publieksreacties:
"Ich bau dir ein ein Schloss", indrukwekkend en ontroerend toneelstuk van en door Mieneke Bakker
over de veranderingen in de mijnstreek maar vooral ook over universele zaken als verlies, ouder
worden en eenzaamheid. Herkenbaar voor Limburgers maar ook voor " Hollanders" zoals ik. Ook
prachtige muziek." Facebook, 1-12-17, Karin van der Brug
"Mooi rond verhaal over oude en nieuwe tijden in de oostelijke Mijnstreek. Er moet daar echt wat
gebeuren en dat doet het al. Prachtig gerenoveerd Theater in Kerkrade (en bieb ). Bij het slot van
Mieneke had ik een brok in de keel terwijl ik niet eens van hier ben." Facebook, 4-12-17, Marja Schiks
Ich bau dir ein Schloss ging op 27 augustus 2017 in première tijdens Cultura Nova in Heerlen en
speelde er 7 voorstellingen. In november/december 2017 speelde de voorstelling 15 keer in de
Bordenhal in Maastricht.
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Voor meer informatie, foto’s, perskaarten en interviewaanvragen:
Toneelgroep Maastricht, Joyce Lenssen, joyce@toneelgroepmaastricht.nl of 043 350 30 46.
Scènebeelden en overige HR-beelden via www.toneelgroepmaastricht.nl/pers.

