
PERSBERICHT 
 
Guess Who’s Back van Theatergroep YoungGangsters 
Dé hit van Oerol 2015 in april reist dit voorjaar door het land. 
 
In de zomer van 2015 was de voorstelling Guess Who’s Back van YoungGangsters een grote hit op het 
Terschellings Oerolfestival.  Van vr 15 april tot en met za 4 juni strijkt deze rondreizende ‘all americain’ 
kerkdienst neer in Den Haag (op het Spuiplein ism Theater aan het Spui), Rotterdam (Erasmus Universiteit ism 
Rotterdamse Schouwburg) en Amsterdam (Kop van Java ism Theater Bellevue. Deze drie locaties worden 
speciaal voor deze gelegenheid omgedoopt tot  HolyMolyLand.  Hier is het publiek  niet alleen welkom voor de 
voorstelling, maar men kan op het plein ook terecht voor een hapje, drankje, inhoudelijke gesprekken over 
religie, ontmoetingen met de makers én de Jesus Experience. De premiere van deze versie vindt plaats op za 16 
april.  
 
OVER GUESS WHO’S BACK 
Stand up for what you believe in! In Guess who’s back verwelkomen YoungGangsters je op hun anarchistische 
openluchtdienst in the Deep South of the United States met vurige preken, opzwepende beats en swingende 
gospel van Susies Haarlok. In een zinderende happening vol humor, muziek en spektakel verkennen de 
YoungGangsters de schoonheid van religie en de valkuil van groepsdruk en manipulatie. Hoe ver ga je mee? 
Guess who’s back is een live groepsexperiment dat onontkoombaar leidt naar een laatste, cruciale keuze… 
 
regie, concept en tekst Lotte Bos en Annechien de Vocht spel Rutger Remkes, Marius Mensink, Krisjan 
Schellingerhout, Romana Vrede muziek Susies Haarlok (Harald Austbo, Tjalling Schrik, Wessel Schrik, Arthur 
Wagenaar) dramaturgie Floris van Delft decorontwerp Mats Boswijk kostuumontwerp Daphne de Winkel 
 
OVER YOUNGGANGSTERS 
YoungGangsters is een jong regiecollectief bestaande uit Lotte Bos en Annechien de Vocht. Sinds hun 
afstuderen aan de Toneelacademie in Maastricht in 2009 werken ze samen onder de naam YoungGangsters. In 
hun voorstellingen zoeken ze steeds naar het moment waarop de drift het overneemt van de ratio. Met live 
gevechten, spektakel en humor proberen ze het publiek te verleiden om over z’n morele grenzen te gaan en 
zich over te geven aan het genot van de drift. Het is die dualiteit tussen moraal en drift die de drijfveer vormt. 
YoungGangsters ontving in 2013 het Theater Stipendium 2013 van het Prins Bernhard Cultuurfonds. In 2014 
waren ze met The New Rambo Generation genomineerd voor de BNG Nieuwe Theatermakersprijs 2014. 

SPEELLIJST 

 

Den Haag | Spuiplein ism Theater aan het Spui 

15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 en 24 april (premiere 16 april) 

www.theateraanhetspui.nl 

Amsterdam | Kop van Java ism Theater Bellevue 

13, 14, 15, 16, 19, 20 en 22 mei 

www.theaterbellevue.nl 

Rotterdam | Erasmus Universiteit/Erasmus Plaza i.s.m. Rotterdamse Schouwburg 

31 mei, 1, 2, 3 en 4 juni  

www.rotterdamseschouwburg.nl 

 

Let op: speeltijden kunnen wisselen per dag, op sommige dagen worden twee voorstellingen gespeeld. Kijk voor 

exacte speeldagen op  www.younggangsters.com 

 

 

 ---  

noot voor de pers, niet bestemd voor publicatie: voor meer informatie, interviewverzoeken of het opvragen van 

beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Leonie Dijkstra via leonie@viarudolphi.nl of 020-6277555 
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