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 A Medicine Show   

PARKTHEATER  – A Medicine Show van de Ashton Brothers is een ongeëvenaard medicijn tegen kwaaltjes, misère en 
andere ongemakken.  Want lachen is gezond! Bruisend van energie brengen Pim Muda, Joost Spijkers en Friso van Vemde 
hun show naar Eindhoven. De stoelriemen mogen weer vast want ook dit keer trakteren ze je op een  hilarische show vol 
muziek, acrobatiek, magie en halsbrekende toeren.

Zaterdag 9 april, 20.00 uur.

Tekst: Milly van Maanen – Foto: Floris Heuer.

 PARKTHEATER   

 Stefano Keizers

Niemand lijkt meer om caba-
retier Stefano Keizers heen te 
kunnen. Zijn tweede theater-
voorstelling Sorry Baby werd 
lovend ontvangen. Hij is veel 
op tv te zien en werd de pu-
bliekslieveling van de kijkcij-
ferhit Het Perfecte Plaatje. Nu 
is hij terug in de theaters met 
zijn derde voorstelling met de 
titel: Hans Teeuwen.
Zaterdag 2 april, 20.30 uur.

  Moord met een grote M

Moord met een grote M is de 
titel van een Romeinse kome-
die over de moord op Julius 
Caesar. Deze hilarische, komi-
sche thriller stelt de vraag of 
Caesar er niet een béétje om 
gevraagd had…Een voorstel-
ling voor jong, oud en alles er 
tussenin.
Zondag 3 april, 15.00 uur.

  Het Oog van de Storm

In het toneelstuk Het Oog van 
de Storm volgen we André en 
Madeleine die al meer dan 50 
jaar gelukkig getrouwd zijn. Hij 
was ooit een succesvol schrij-
ver, maar de laatste tijd is hij 
vergeetachtig en verward. Zij 
was een toegewijde en ster-
ke vrouw die altijd zijn steun 
en toeverlaat is geweest. Het 
Oog van de Storm van de Pa-
rijse schrijver Florian Zeller, 
werd eerder opgevoerd in o.a. 

Parijs en Londen en is nu in de 
Nederlandse uitvoering te zien 
met een scala van Nederland-
se topacteurs.Hans Croiset en 
Anne Wil Blankers
Vrijdag 8 april, 20.00 uur. 

  Peppa Pig 

Peppa Pig live in het Parkthe-
ater! Het ondeugende, kleine 
varkentje Peppa Pig, bekend 
van Nickelodeon en Netfl ix, 
komt met al haar vriendjes 
naar het theater. In deze fami-
liemusical beleeft Peppa Pig en 
hele leuke dag op het strand. 
Compleet met meezinglied-
jes, meedoedansjes en vrolijke 
varkentjeshumor.
Zondag 10 april.

  Wildpark

Vier jongeren proberen de re-
gels te herschrijven van hun 
generatie. In een fysieke, beel-
dende rollercoaster aan ge-
dachten en korte acts pogen zij 
een liefdevolle ode te brengen 
aan zichzelf en de ander. Wij 
leven in het tijdperk van maxi-
male vrijheid voor het indivi-
du. Maar het is ook een harde 
tijd waarin we soms keihard 
tegenover elkaar komen te 
staan. Hoe lief zijn we eigenlijk 
nog voor elkaar? En wat is dat 
eigenlijk: echt lief zijn?
Zaterdag 9 en zondag 10 april, 
Pand P.

d   parktheater.nl   

 Na de Oorlog leidt naoorlogse gastsprekers op om hun persoonlijke verhaal 
rondom WO2 te vertellen op het basis- en voorgezet onderwijs, het hoger onderwijs en 
openbare bijeenkomsten. Jaarlijks verzorgen ruim 35 gastsprekers zo’n 600 gastlessen. 
Kaarten voor de voorstelling van 30 april kosten € 10,00 en zijn te koop via het Parktheater.

d     parktheater.nl   

 NA DE OORLOG   

 Martijn Docters vertelt op zaterdag 30 april in Pand P te Eind-
hoven het indrukwekkende verhaal van zijn vermoorde Jood-
se nee� es Edo en Lexje Hornemann. In 1945 werden zij na het 
ondergaan van gruwelijke medische experimenten in de kel-
ders van een verlaten schoolgebouw in Hamburg door de na-
zi’s vermoord. Zij werden slechts 12 en 8 jaar oud. Een verhaal 
dat nooit vergeten mag worden…

EINDHOVEN  – De Tweede 
Wereldoorlog komt steeds ver-
der van de huidige generaties 
af te staan. Het delen van een 
persoonlijk verhaal is dé ma-
nier om vragen en gedachten 
over geschiedenis, oorlog en 
vrijheid levend en concreet te 
maken. De gastsprekers van Na 
de Oorlog geven gastlessen in 
het onderwijs en op openba-
re bijeenkomsten. In het kader 
van de Nationale Dodenher-
denking duikt de Eindhoven-
se gastspreker Martijn Docters 
het theater in. Op theatrale en 
interactieve wijze deelt hij op 
zaterdagavond 30 april in Pand 
P zijn familieverhaal.
  Martijn heeft samen met een 
theatermaker zijn persoon-
lijke verhaal ontwikkeld in 
tekst, vorm en beeld. Nadat hij 
meerdere malen als gastspre-
ker voor de klas heeft gestaan, 
staat Martijn nu als verteller 
op de planken om zijn fami-
liegeschiedenis met een breed 

publiek te delen. “Het verhaal 
is relevant voor jong en oud. 
Naast dat ik vertel over het 
verleden, leg ik ook de link 
naar vandaag de dag. Denk aan 
discriminatie, antisemitisme, 
ontmenselijking en het belang 
van vrijheid, democratie. On-
derwerpen die ook in deze tijd 
zeer actueel zijn en waarover 

ik na afl oop met het publiek in 
discussie ga.”
    Naast dat Martijn gastspreker 
is bij Na de Oorlog, is hij op-
richter van het Hornemann 
Huis dat momenteel in ont-
wikkeling is. ‘Het wordt een 
plek waar de geschiedenis van 
het gezin Hornemann tot le-
ven komt aan de hand van fo-
to’s, persoonlijke verhalen en 

gastcolleges. Daarnaast word 
je voor dezelfde dilemma’s ge-
steld als waar de familie – en 
met hen vele andere gezin-
nen – tijdens de oorlog mee 
te maken kreeg’, aldus Mar-
tijn. Binnenkort hoopt hier de 
eerste bezoekers te kunnen 
verwelkomen.

 Edo en Lexje Hornemann   

 Verhaal dat niet  vergeten mag worden  

 Martijn Docters: ‘Naast dat ik vertel over het verleden, leg ik ook de link naar vandaag de dag.’ FOTO: Frank van Delft.   

 VOORSTELLING 
LEGT NIET ALLEEN 
LINK MET HET 
VERLEDEN   

 Van de redactie   


