EEN LEVEN SAMEN (2020)
‘Een leven samen’ is een oorspronkelijk Nederlandse musical die gaat over liefde en afstand.

Doelgroep

Lengte

Rechten

‘Een leven samen’ is een
compacte en intieme musical
voor een brede doelgroep. De
voorstelling is ideaal voor kleinere
gezelschappen die kwaliteit hoog
in het vaandel hebben staan.

Eenakter: 75 minuten

De rechten voor ‘Een leven
samen’ zijn beschikbaar vanaf
1 januari 2020.
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EEN LEVEN SAMEN (2020)
Première

Nationale tour

Andere producties

‘Een leven samen’ ging op
donderdag 3 september 2020 in
première in het Kennemer
Theater in Beverwijk.

De voorstelling speelde van 3
september t/m 5 december
2020 66 keer in theaters in
heel Nederland.

• België, januari 2021

Allard Blom
Het script en de liedteksten zijn geschreven door Allard Blom. Eerder tekende Allard voor producties
als ‘Opvliegers’, ’14-18’, ‘Deans’, ’40-45’ en ‘De tocht’.
Ad van Dijk
De muziek is gecomponeerd door Ad van Dijk. Ad componeerde eerder grote musicals als ‘Joe de
musical’ en ‘Cyrano’. Voor deze laatste voorstelling ontving hij een nominatie voor een prestigieuze
Tony Award op Broadway.
Het verhaal
Ina en Julius vallen voor elkaar; enorm zelfs. Maar ze zijn te verschillend, je krijgt het in dit leven helaas
zelden zoals je het hebben wilt. Hij is tekenaar en vrij, zij wil een gezin. Ze gaan ieder hun eigen weg,
beginnen relaties, maar het verlangen blijft... Als de hunkering om elkaar te zien te groot wordt,
vinden ze oplossingen. Dan worden ze oud. Ina raakt dement en moet naar een verzorgingshuis. Julius
blijkt er al te zitten. Nu beginnen ze langzaam afscheid van elkaar te nemen. Een geluid, een geur, een
zin rukt hun leven sámen uit de mist van het verleden. Iedere morgen ontmoeten ze elkaar voor het
eerst. Delen ze hoogte- en dieptepunten van hun gezamenlijke leven. Maken ze ruzie. Hebben ze
eindeloze gesprekken en hoogoplopende discussies. En worden ze verliefd. En iedere avond nemen ze
afscheid van elkaar en vergeten ze de ander. Om de dag erna opnieuw verliefd te worden.
Cast

Orkest

2 vrouwen
2 mannen

Piano

1) Oude Ina
2) Oude Julius
3) Jonge Ina / verpleegster/ Sara
4) Jonge Julius / verpleger

De originele orkestbanden (piano) zijn
beschikbaar.
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EEN LEVEN SAMEN (2020)
Kosten
Grootrecht

11% van de bruto recette

Materialen

Het script, de vocal score en de orkestbanden worden ter beschikking gesteld á
€ 200,- per gespeelde voorstelling.

Meer informatie
Via de website www.eenlevensamen.com.
Wil je meer informatie en/of beeldmateriaal? Stuur dan een mailtje naar info@detheaterbv.nl.
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