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Het Volksoperahuis 
presenteert in samenwerking met 

Manoushka Zeegelaar Breeveld 

The long and winding road 

Festival De Parade 
Rotterdam: vr 26 t/m zo 28 juni (vr 26 try-outs) 
Utrecht: vr 17 t/m wo 22 juli 
Amsterdam: do 20 & vr 21 augustus 
Met Summerschool: vr 21 augustus 

Kaarten: www.deparade.nl of op het terrein 
 

Van Parijs naar Lissabon en van Las Vegas terug naar Amsterdam: Het Volksoperahuis neemt het 
publiek in The long and winding road mee op een muzikale roadtrip. Een held en zijn prinses reizen 
de hele wereld over, op de vlucht voor het noodlot dat haar achtervolgt. In zes wereldsteden vieren 
ze samen hun liefde en hun leven tot het moment dat het afscheid niet meer te vermijden valt . Dan 
is het tijd om naar huis te gaan. Jef Hofmeister, samen met Kees Scholten Het Volksoperahuis, brengt 
met The long and winding road een ode aan zijn vrouw die twee jaar geleden overleed. Maar vooral 
kijkt hij met verwondering naar het mysterie van de dood, naar de liefde en naar het leven. In deze 
muzikale roadmovie wordt hij bijgestaan door zangeres en actrice Manoushka Zeegelaar Breeveld. 

Acht jaar lang reisde Jef Hofmeister met zijn vrouw de wereld over. In elke stad die zij bezochten, 
schreef hij een lied. Deze nummers komen nu ‘thuis’ en vormen de rode draad van The long and 
winding road. Manouska Zeegelaar Breeveld treedt hierbij op als zangeres, vertelster,  wedding 
chapel medewerkster, én als de vrouw om wie het allemaal draait: de geliefde prinses. 

The long and winding road is het meest persoonlijke stuk van Jef Hofmeister tot nu toe. Hoe ga je om 
met het bizarre feit dat je grote liefde zomaar van de aardbodem verdwenen is? Niets in het 
rouwproces is gegaan zoals hij het van tevoren bedacht had. Zijn verworven inzichten over liefde, 
rouw, dood en verlies wil hij met het publiek delen. 

Op vrijdag 21 augustus wordt voorafgaand aan de voorstelling een editie van de Parade 
Summerschool georganiseerd. Hierbij wordt rond etenstijd onder het genot van een maaltijd dieper 
ingegaan op de thematiek van de voorstelling. De makers praten samen met een deskundige én het 
publiek over het ontstaan van de voorstelling, het onderwerp en de keuze voor benadering daarvan. 
De Parade Summerschool wordt georganiseerd door De Parade in samenwerking met Theaterzaken 
Amsterdam. 

Het Volksoperahuis, bestaande uit  liedschrijver en muzikant Jef Hofmeister en acteur/regisseur Kees 
Scholten, maakt naast hun voorstellingen in het theater ook elk jaar een speciale Paradevoorstelling. 
Eerdere Paradeprojecten waren o.a. Geen Liefde Zonder Vrijheid (met Izaline Calister en Jörgen 
Raymann) en Once upon a time in the East (met Rop Severien en Wulan Dumatubun).  The long and 
winding road is een kleine en persoonlijke muziektheatervoorstelling geworden; uniek in het 
persoonlijke aspect en tegelijkertijd universeel zoals te doen gebruikelijk bij Het Volksoperahuis.  

Tekst, muziek, spel: Jef Hofmeister, Muziek, spel: Manoushka Zeegelaar Breeveld, Toetsen: Robert 
van der Hoop, Eindregie: Kees Scholten, Lichtontwerp: Gé Wegman, Decor: Robert van der Hoop en 
Bas Peeters, Technisch producent: Robbert de Jongh, Uitvoerend technicus: Rick de Groot, Productie: 
Loes Beekman 
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