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Next to Normal ‐ Muziektheater proMITHEus
muziektheater
podium alles

Korte Info
Deze informatie is niet meer actueel!
Een voorstelling over een moeder en een echtgenote, die ondanks haar bipolaire stoornis
probeert te overleven, met of zonder haar gezin...

Wanneer
vrijdag 15 maart 2019 van 20.00u tot 22.00u

Prijs
€ 16,00 (Vrijetijdspas: 14 euro)

Waar
naam :

cc Binder ‐ Theaterzaal de Kollebloem

adres :

Forum 9
2870 Puurs

Tickets
website:

https://webshoppuurs.recreatex.be/Tickets/Detail?code=19CCVJ12

Contact
Telefoon:

03 890 76 20

e‐mail:

vrijetijdsloket@puurs.be

website:

http://www.ccbinder.be

Info
De familie Goodman lijkt het perfecte gezin. Het enige probleem is dat moeder Diana af en toe
uit de bocht gaat. Haar man, Dan, maakt zich zorgen, over van alles en nog wat. Haar dochter
Natalie kan niet snel genoeg vertrekken om te gaan studeren, gewoon om thuis weg te zijn en
haar zoon Gabe,... dat is nog een ander verhaal.
Een grensverleggende musical over de zware tol die een bipolaire stoornis kan leggen op een
gezin.
Het lijkt misschien geen voor de hand liggende keuze voor dit genre, maar Next to Normal bleek
in het buitenland reeds een groot succes. Deze rockmusical won 3 Tony Awards en een Pulitzer
prijs voor zijn integere, soms humoristische, maar vooral zeer confronterende kijk op de impact
van het leven met een mentale ziekte.
NET NORMAAL IS GOED GENOEG IN DEZE FEEL‐EVERYTHING MUSICAL.
Kristel Lamerichs ‐ Roel Lauwens ‐ Samuël Anastasi ‐ Jervin Weckx ‐ Saïn Vantomme, e.a.
Tekst: Brian Yorkey, Muziek: Tom Kitt, Regie: Rudi Giron, Productie: Pieter‐Jan Martens &
proMITHEus
Een kenmerk van een aangrijpende musical is dat het je niet enkel amuseert, maar ook raakt,
door elkaar schudt en meevoert in een goed verhaal. Next to Normal doet dat allemaal! (New
York Daily News)
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