Presenteert:
De kieviten,
want zij zijn het,
komen onopgemerkt
ons land in
tot hun roep,
piiiwiet,
hoog boven de velden,
hen verraadt.

Acht maanden bevolken zij onze grazige weiden
en brengen hun jongen hier groot.
Hun verenkleed is gepast stemmig,
zoals het hoort voor de aanzeggers van het sterven.
Maar kieviten zijn ondanks hun sombere verenkleed
allerminst saai,
de schijn bedriegt.
In zonnig licht glanzen hun veren in vele schakering
Hun kopje is deftig voorzien van een kuifje,
gelijk een dominee
die op zondag getooid is met een befje.
’Als er een eerste ei kan zijn,
moet er ook een laatste kunnen zijn…’
Wim Hartlief: ‘’Het Laatste Kievitsei”

“Het Laatste Kievitsei”

Vanaf begin 2021 speelt
‘De Blauwe Feniks’ de
tragi-komedie:
“Het Laatste Kievitsei”.
Drie halfbroers worden door de
plotselinge dood van hun
moeder meedogenloos op
zichzelf teruggeworpen.
Na deze ingrijpende
gebeurtenis, ontstaan al snel
de eerste haarscheurtjes in een
bestaan dat eerst zo zeker
leek….

De regie is in handen van:
Petra Vellema.

De voorstelling: “Het Laatste Kievitsei”
werd oorspronkelijk gemaakt door
Toneelgroep Het Volk uit Haarlem.
Zij wonnen er in 1992 de prestigieuze
‘Prosceniumprijs’ mee.
Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt
aan die persoon, instantie of groep die een
wezenlijke bijdrage geleverd heeft aan:
regie, decor, kostumering, dramaturgie,
muzikale ondersteuning et cetera binnen het
Nederlands theater.
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Sinds 2019 speelt ‘DBF’ met veel succes door het hele land, zogeheten:
‘huiskamervoorstellingen’. Voorstellingen die door de intieme setting van de eigen huiskamer een
bijzondere ambiance en meerwaarde krijgen. Het publiek zit de acteurs letterlijk op de huid en dat
zorgt voor een unieke ervaring die onvergelijkbaar is met een reguliere schouwburg-voorstelling.
Ons publiek kent en waardeert ons inmiddels om deze bijzondere visie en vorm.
Ook “Het Laatste Kievitsei” kan weer uitstekend gespeeld worden in:
kleinere (theater-)zalen, klaslokalen, bedrijfsruimtes, loodsen, kerken, kantoren, buurthuizen, etc..
En natuurlijk hopelijk binnenkort ook weer bij U de huiskamer!
Uiteraard zorgen we er voor dat de voorstelling volledig ‘corona-proof’ is.
We verheugen ons er op U weer te ontmoeten.

Interesse in een (besloten) voorstelling van:
“Het Laatste Kievitsei”?
Voor meer informatie:
info@deblauwefeniks.nl
&
www.deblauwefeniks.nl

De acteurs van
‘De Blauwe Feniks’ hebben
allen een acteursopleiding
afgerond.

Duur van de voorstelling:
+/- 65 min..

