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Dit keer brengen wij u maar liefst drie eenakters met een  
overkoepelend thema; huwelijksperikelen. Een drieluik over de 
minder florissante kanten van het huwelijk. Geschreven door 
drie verschillende auteurs met ieder een eigen doch scherpe 
kijk op de relatie tussen man en vrouw.

KWELLING van Herman Heijermans
Omdat Falkland toneel dit najaar 95 jaar bestaat, mag Heijermans 
(Samuel Falkland was een pseudoniem van hem) niet ontbreken. 
In 1906 schreef hij het stuk ”Kwelling”. Hoewel de tekst ruim 100 jaar 
oud is, heeft deze nog niets aan kracht verloren. Heijermans wist met 
weinig woorden personages te ontleden. Kwelling is een dialoog 
tussen een echtpaar dat niet alles heeft uitgesproken. Er is een 
heikel punt wat tussen hen in staat en opgeruimd moet worden. 
Iedereen die in een relatie met een geliefde zit, zal dit herkennen.

DE RICHEL van Jerry Veenendaal
In “De richel”, een zwarte komedie, probeert Annette haar vriendin 
Babette te beletten zelfmoord te plegen. De huwelijksproblemen van 
Babette kunnen toch niet zo uitzichtloos zijn dat zelfmoord de enige 
uitweg is? De ware toedracht verrast Annette uiteindelijk volkomen. 

MIJN MAN van Youp van ’t Hek
In “Mijn man” zal iedereen de vileine stijl van analyseren 
herkennen waar Youp van ’t Hek om bekend staat. 
Twee vriendinnen bespreken de staat van hun huwelijk en de 
rol van hun mannen daarin. De overeenkomsten tussen hun 
huwelijken is opvallend. Het is alsof je Youp op de achtergrond hoort 
meepraten als ware het een van zijn conferences.

Op vertoon van uw toegangskaart krijgt u in het weekend van de 
voorstelling bij Restaurant Herberg Jan het tweede kopje koffie of 
thee gratis. Bovendien biedt Herberg Jan in het weekend van de 
voorstelling op vertoon van uw toegangskaart een 3-gangen Falkland 
theatermenu aan voor de gereduceerde prijs van ¤ 22,50 p.p.
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Wanneer
Za 2 november 2019 

20.15 uur

Zo 3 november 2019
14.00 uur

Waar
Theater De Beun 

Heiloo

Entree
¤ 10,-

donateurs: ¤ 7,-

Kaartverkoop: Vanaf 14 dagen voor de uitvoeringen bij Primera Het 
Hoekstuk en Boekhandel Bruna (’t Loo). Kaarten zijn tevens vanaf 
één uur voor aanvang van de voorstelling te verkrijgen aan de kassa 
van Theater De Beun. Gereserveerde kaarten dienen een kwartier 
voor aanvang van de voorstelling te zijn afgehaald.


