PERSBERICHT Leiden, 25 augustus 2021

MARIA MARIA MARIA
Wonderen | Troost | Vergeving | Muziek | Theater | (A)THEÏSME GEEN PROBLEEM
Een wonderlijke, muzikale vertelling door de Veenfabriek
Vanaf 27 augustus op locaties o.a. in Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Leiden en Austerlitz
Teaser (± 1,5 min.)

MARIA MARIA MARIA is een wonderlijke vertelling over de bekendste Moeder ter wereld en haar
kinderen. Vol inspiratie, twijfel, troost en muziek. Jacobien El ers speelt Maria. De Moeder van
iedereen. Begeleid door muzikanten vertelt ze over haar leven en dat van haar kinderen. Geïnspireerd
op de verhalen uit de Bijbel en de Koran, persoonlijke verhalen van de muzikanten en liederen over
bizarre middeleeuwse wonderen. Er is best een kans dat er dingen zijn waar je om moet lachen, of
waar je boos van wordt. Hopelijk blijft er tijd over voor vragen. Hoe is het om al tweeduizend jaar in
het middelpunt van de aandacht te staan? Waar doe je goed aan?

De muzikanten van de Veenfabriek laten zich voor MARIA MARIA MARIA inspireren door een rijke
historie aan Marialiederen uit de middeleeuwen en het vroege christendom. Van de 13de eeuwse
Cantigas de Santa Maria uit Spanje die vertellen over de opzienbarende wonderen van Maria, tot aan
oude Marialiederen uit Syrië in het Aramees, de taal waarin Jezus sprak. Als moderne pelgrims
feesten, dansen en spelen de muzikanten voor de Moeder. Met percussie, electronica, gitaar, klarinet,
trombone, altviool en de betoverende zang van de Marokkaanse zanger Anass Habib.

Credits
tekst en regie | Joeri Vos
composities en arrangementen | Bastiaan Woltjer
spel, zang en muziek | Ghaeth Almaghoot, Jacobien El ers, Anass Habib, Milena Haverkamp, Enric
Monfort, Raphael Vanoli, Bastiaan Woltjer

Voorlopige speellijst 2021 (meer speeldata in 2022)
27 augustus | TRY-OUT | De Duif | Amsterdam | 20.00 uur
28 augustus | TRY-OUT | De Duif | Amsterdam | 15.00 uur
28 augustus | TRY-OUT | De Duif | Amsterdam | 20.00 uur
30 augustus | TRY-OUT | Scheltema Leiden | Leiden | 20.00 uur
31 augustus | TRY-OUT | Scheltema Leiden | Leiden | 20.00 uur

ff

ff

1 september | PREMIÈRE | Scheltema Leiden | Leiden | 20.00 uur

8 september | Verhalenhuis | Haarlem | 14.30 en 20.00 uur
12 september | Gnawa Festival | Het Nationale Theater | Den Haag | 16.00 uur
13 september | Beauforthuis | Austerlitz | 20.00 uur
14 september | Beauforthuis | Austerlitz | 20.00 uur
15 september | Beauforthuis | Austerlitz | 20.00 uur

Meer info en kaartverkoop via veenfabriek.nl
___
Noot voor de redactie
Voor meer informatie, beeldmateriaal en interview-aanvragen kunt u contact opnemen met Judy
Lijdsman | judy@veenfabriek | www.veenfabriek.nl
Zie ook de persmap op de website van de Veenfabriek.

