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THEATERSTICHTING



Vanaf voorjaar 2019 speelt 
Theaterstichting 
“De Blauwe Feniks” 
de internationaal 
gelauwerde tragi-komedie: 
‘Kunst’ van Yasmina Reza.

De regie is in handen van 
Frederik de Groot (1946).

Als acteur is de Groot bekend 
van televisieseries als: 
‘De Fabriek’ en ‘Unit13’. Ook 
speelde hij in vele speelfilms, 
waaronder een hoofdrol in: 
‘Pastorale ’43'. Rond Kerst 
speelt de Groot in het 
Westfries Museum al tien jaar 
lang de succesvolle 
solovoorstelling: ‘Scrooge’. 
Daarnaast is hij regisseur, 
theaterdocent en auteur van 
het boek: ‘Groots acteren in 3 
stappen’. In 2018 deed 
Frederik als zanger mee aan 
‘The Voice Senior’ (RTL4).

Frederik de Groot is 
bovendien al jarenlang een 
voorloper en initiatiefnemer in 
het produceren van 
zogenaamde: 
‘huiskamervoorstellingen’. 
Voorstellingen die door de 
intieme setting van de eigen 
huiskamer een bijzondere 
ambiance en meerwaarde 
krijgen. 
De acteurs en het publiek 
zitten letterlijk op elkaars huid 
in een omgeving die bekend

en vertrouwd is, maar die nu 
dienst doet als decor van een 
theatervoorstelling.
Dit levert een unieke en 
spannende ervaring op die 
onvergelijkbaar anders is dan 
een bezoek aan de 
schouwburg! 

Ook ‘Kunst’ van “De Blauwe 
Feniks” zal hoofdzakelijk als 
huiskamervoorstelling te zien 
zijn.

‘Kunst’ is een hilarisch en bij 
vlagen pijnlijk stuk over 
vriendschap en eerlijkheid. 
Het ging in ’94 in Parijs in 
première, heeft meerdere 
internationale theaterprijzen 
gewonnen en is inmiddels in 
meer dan dertig landen 
vertaald.

De acteurs van ‘DBF’ hebben 
allen een acteursopleiding 
afgerond.

Interesse in‘Kunst’ bij U thuis?
Laat het ons weten!

Voor meer informatie of vragen, mail:

info@deblauwefeniks.nl

Binnenkort online: www.deblauwefeniks.nl

Yannick Weermeijer: 

Marc

Nico Meurs: 

Serge

Shane Redondo: 

Yvan

Serge, Marc en Yvan zijn al vijftien jaar 
vrienden. Tot Serge voor veel geld een wit 
schilderij koopt. Deze ‘Antrios’ blijkt een 
katalysator te zijn in hun vriendschap en 
zet de verhoudingen meer en meer op 
scherp.
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