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Het Pauperparadijs speelt komende zomer opnieuw in Veenhuizen
Theaterspektakel Het Pauperparadijs is de komende zomer opnieuw te zien in
Veenhuizen. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld
heeft vandaag een vergunning verleend voor maximaal 52 voorstellingen in de komende
zomer. Het Pauperparadijs speelt opnieuw op de binnenplaats van het
Gevangenismuseum, van 14 juni tot en met 6 augustus. Hierbij zijn 9
matineevoorstellingen op zondagmiddag toegevoegd aan de al bekende speellijst. Het
Pauperparadijs speelde vorige zomer 40 uitverkochte voorstellingen en werd zeer
enthousiast ontvangen door pers en publiek. De kaartverkoop voor de nieuwe reeks is al
eerder gestart, er zijn inmiddels bijna 20.000 kaarten verkocht.
Het Pauperparadijs is een uiterst actuele voorstelling vol parallellen met onze tijd. De locatie, het
voormalige Tweede Gesticht waar nu het Nationaal Gevangenismuseum huist, draagt bij aan de
speciale sfeer. Het Pauperparadijs volgt de geschiedenis van twee van die paupers: Teunis en
Cato. Teunis, een jonge Amsterdamse wees, wordt gedeporteerd naar Veenhuizen. Daar wordt
hij verliefd op bewakersdochter Cato. Hun verboden liefde ontmoet veel tegenwerking,
uiteindelijk proberen ze Veenhuizen te ontvluchten.
Dramatische, waargebeurde geschiedenis
Het Pauperparadijs vertelt een van de meest dramatische, verborgen geschiedenissen van
Nederland. Na de oorlogen van Napoleon wilde generaal Johannes van den Bosch in 1818 de
immense armoede oplossen met een grootschalig heropvoedingsexperiment. Met steun van
Koning Willem I werden de paupers en wezen uit het hele land verplaatst naar de gestichten in
Veenhuizen. Wat begon als een bevlogen plan om de onderklasse te verheffen, veranderde al
snel in een nachtmerrie. De meeste mensen zaten jaren vast in zijn Maatschappij van
Weldadigheid en kwamen nauwelijks nog weg. Dit lot hebben zo’n 100.000 mensen ondergaan;
ruim 1 miljoen Nederlanders zijn nazaten van deze paupers.
De hoofdrollen worden opnieuw vertolkt door o.a. Dragan Bakema en Paul R. Kooij. Het
liefdeskoppel Teunis en Cato wordt afwisselend gespeeld door Steyn de Leeuwe en Matthijs
IJgosse en Margreet Boersbroek en Imke Smit. De muzikale begeleiding is opnieuw in handen
van componist en bandleider Lavalu met de Pauperband.
Kaartverkoop
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.hetpauperparadijs.nl en de Nationale Theaterkassa
www.ntk.nl - 0900 92 03 (45 cent per minuut). De prijzen zijn hetzelfde gebleven: 57,50 euro
voor 1e rang en 47,50 euro voor 2e rang. Dit is inclusief servicekosten, parkeren, een ontvangst
drankje en een pauzedrankje. De voorstellingen zijn van 14 juni tot en met 6 augustus 2017 op
woensdag t/m zaterdag om 20.00 uur, met zondag een matinee om 14.30 uur.
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