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HET DONKER
HET DONKER: Haagse kinderverhalen uit de Tweede Wereldoorlog
In de meivakantie speelt Rabarber de indrukwekkende Haagse voorstelling ‘Het Donker’. Een verhaal met
lichtpuntjes over opgroeien in Den Haag tijdens de Tweede Wereldoorlog. De voorstelling is van maandag 29
april t/m zaterdag 4 mei te zien in Theater Merlijn te Den Haag voor iedereen vanaf 6 jaar.
Over de voorstelling
Stel je voor dat je je niet kan herinneren wanneer je voor het laatst een vogel hebt horen fluiten. Dat je niet weet
waar je moeder is en dat je broer ergens is ondergedoken. Dat de deuren van de school dicht zijn en dat er geen
taart is op je eigen verjaardag. Je moet dagelijks verstoppertje spelen en uiteindelijk is het donker jouw beste
vriend. Een verhaal dat de belevingen van kinderen in de Tweede Wereldoorlog naar boven brengt. Ware verhalen,
over kinderen door kinderen!
“Papa heeft vannacht in het Haagse Bos een boom
omgehakt, voor in de kachel.
Het was na spertijd maar we gingen gewoon de straat op,
hij en ik.
Door een gat in mijn sok zie ik mijn grote teen.
Mama is kwijt. Mijn broer is ondergedoken. We weten niet
eens waar. Vandaag was er weer geen brood bij de bakker
en de deuren van school zijn dicht. Ik pak bloemen uit de
perken. Ik kom thuis met een prachtig boeket. “Wat heb je
nou weer?!” zegt papa.”

Makers
Regie en tekst: Monique Baas | Decor: Vasilis Apostolatos | Kostuums: Marjo van der Pols | Lichtontwerp en
techniek: Joost Kelderman
Kaarten
Het Donker: maandag 29 april t/m zaterdag 4 mei 2019, Theater Merlijn, Bilderdijkstraat 35, 2513 CM Den Haag
Aanvang: 11.00 uur en 13.30 uur
Kaarten: t/m 18 jaar € 7,50 | Volwassenen € 12,50 | Rabarberpas of met kindergroepen v.a. 10 € 6,00 p.p.|
Ooievaarspas 50% korting
Reserveren: www.rabarber.net of 070-3450996.
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Voor meer informatie over de voorstelling, interviews en foto’s: Moniek Valstar 06 31267371 - moniek@rabarber.net
De persfoto’s gemaakt door Nina Sondagh zijn te vinden via: https://www.rabarber.net/blog/nieuws-pers-info/

Rabarber is al ruim 32 jaar dé theaterschool van Den Haag en omstreken. Er is voor iedereen vanaf 6 jaar elke dag van de week, een passend programma. Van
basisgroepen voor beginnende kinderen en productiegroepen voor tieners tot (voor)opleidingen voor jongeren en jongvolwassenen die van theater hun
beroep willen maken. Met gemiddeld 20 producties per jaar is Rabarber de grootste aanbieder van jeugd- en jongerentheater in Den Haag.
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