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premiere 25 maart, Toneelschuur Haarlem, daarna t/m zo 29 mei te zien door het hele land 

'Hoe verbeeld je de totale twijfel op het toneel 

op het toneel zie je geen twijfel 

daar zie je nooit eens een echt vertwijfeld mens staan' 

In Ik speel geen Medea zien we een actrice vlak voor aanvang op het achtertoneel, zoeken naar de 

zin van een bestaan op de planken. Daar waar nog niet geacteerd hoeft te worden slaat de 

vertwijfeling toe. De angst en de diepe haat-liefde-verhouding ten aanzien van het vak wordt 

zichtbaar? Haar twee collega’s staan haar bij in haar tweestrijd. Als een klassiek Grieks koor 

reflecteren ze op haar monoloog, ingeleefd en liefdevol. 

Deze gloednieuwe tekst van Magne van den Berg is de drie actrices op het lijf geschreven. Een ode 

aan het vak en een pleidooi voor de moed om alles waar je in gelooft in twijfel te trekken, zodat 

overblijft wat echt van waarde is. 

Want... 

één keer maak je een besluit 

dat alle besluiten van daarvoor van tafel veegt 

en alles in je zegt 

doe het niet 

en alles in je zegt 

doe het wel 



concept en tekst Magne van den Berg regie Paul Knieriem spel José Kuijpers, Raymonde de Kuyper, 

Ria Marks compositie /geluidsontwerp Huba de Graaff decor Wikke van Houwelingen en Marloes 

van den Hoek kostuums Bernadette Corstens lichtontwerp Gé Wegman dramaturgie Pol Eggermont  

Over Rudolphi Producties 

Rudolphi Producties is een artistieke thuishaven voor zelfstandige theatermakers, met een voorliefde 

voor beeldend, muzikaal en sprankelend theater dat dicht op de huid van de samenleving zit. 

Rudolphi Producties kiest voor theater dat verbaast, ontroert, schuurt en verrast. Eerder maakte 

Magne van den Berg bij Rudolphi Producties Kale bomen ruisen niet, De lange nasleep van een korte 

mededeling en Mijn slappe komedie voor vier mensen, een handjevol personeel en een tafel die niet 

vrijkomt. Met Paul Knieriem maakte ze Met mijn vader in bed (wegens omstandigheden). 

Speellijst 

 

maart 

wo 23 | Toneelschuur Haarlem | www.toneelschuur.nl 

do 24 | Toneelschuur Haarlem |  www.toneelschuur.nl 

vr 25  | Toneelschuur  Haarlem | www.toneelschuur.nl (première) 

za 26 | Toneelschuur Haarlem | www.toneelschuur.nl 

di 29 | Theater de Veste Delft | www.theaterdeveste.nl 

do 31 | Theater Ins Blau Leiden | www.theaterinsblau.nl 

april 

vr 1 | De Lieve Vrouw Amersfoort | www.lievevrouw.nl 

za  2 | De Meerse Hoofddorp | www.demeerse.nl 

di  5 |  Parkstad Limburg Theaters  Heerlen | www.parkstadlimburgtheaters.nl 

wo 6  | Verkadefabriek Den Bosch  |  www.verkadefabriek.nl 

do  7  | Groene Engel Oss | www.groene-engel.nl 

vr  8  | Schouwburg Amstelveen |  www.schouwburgamstelveen.nl 

wo  13  Stadstheater Arnhem | www.arnhemsepodia.nl 

do 14 Schouwburg Ogterop  Meppel  | www.schouwburgogterop.nl 

vr 15 | Chassé Theater  Breda | www.chasse.nl 

za 16 | De Weijer  Boxmeer | www.deweijer.nl 

di  19  | Zwolse Theaters Zwolle www.zwolsetheaters.nl 

do  21 | Theater aan het Spui  Den Haag | www.theateraanhetspui.nl 

vr  22  | Theater aan het Spui  Den Haag | www.theateraanhetspui.nl 

za 23 | Zaantheater Zaandam | www.zaantheater.nl 

do 28 | Theaters Tilburg |  www.theaterstilburg.nl 

vr 29 | Schouwburg Kunstmin Dordrecht | www.kunstmin.nl 

za 30 |  Dorpstheater Wormer  | www.dorpstheaterwormer.nl 

mei 

vr 6 | Rotterdamse Schouwburg | www.rotterdamseschouwburg.nl 

za  7 | Theater de Bussel  Oosterhout | www.theaterdebussel.nl 

di  10 |  Stadsschouwburg Utrecht | www.stadsschouwburg-utrecht.nl 

wo  11 | Grand Theatre Groningen | www.grandtheatregroningen.nl 
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do 12 | Stadsschouwburg De Harmonie  Leeuwarden | www.harmonie.nl 

vr  13 | LUX Nijmegen | www.lux-nijmegen.nl 

za 14 | Theater de Vest Alkmaar | www.theaterdevest.nl 

wo 18 | Theater Bellevue  Amsterdam | www.theaterbellevue.nl 

do 19 | Theater Bellevue  Amsterdam | www.theaterbellevue.nl 

vr  20 | Theater Bellevue  Amsterdam | www.theaterbellevue.nl 

za  21 | Theater Bellevue  Amsterdam |  www.theaterbellevue.nl 

zo 22 | Theater Bellevue  Amsterdam |  www.theaterbellevue.nl    

di  24 | Theater Bellevue  Amsterdam | www.theaterbellevue.nl 

wo  25 | Theater Bellevue Amsterdam | www.theaterbellevue.nl 

do 26 | Theater Bellevue Amsterdam | www.theaterbellevue.nl 

vr 27 | Theater Bellevue Amsterdam | www.theaterbellevue.nl 

za 28 | Theater Bellevue  Amsterdam |  www.theaterbellevue.nl 

zo 29  | Theater Bellevue  Amsterdam |  www.theaterbellevue.nl    

www.viarudolphi.nl 

 

------ 

noot voor de pers, niet bestemd voor publicatie: neem voor meer informatie contact op met Leonie 

Dijkstra via leonie@viarudolphi.nl / 020-6277555 
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