
8 theatervoorstellingen op 8 buitenplaatsenseptember 
2012

Geheime liefdes, geflirt, overspel of huwelijk?  
Beleef de liefde van je leven op een unieke locatie!



stoutenburg (stoutenburglaan 4, leusden)

italiaanse prins (weer) op bezoek in stoutenburg!
door Theater op Tilt uit leusden 

voorstelling om 12.30, 14.00, 15.00 uur, speelduur 15 min. om 16.30 uur concert voor de prins. 

De Italiaanse kroonprins Victorio komt op visite in Stoutenburg. Maria Luden heeft een salon van kasteel 
Stoutenburg opnieuw ingericht, haar mooiste jurk aangetrokken en haar beste servies op tafel laten zetten. 
Een violist en pianist zorgen voor een extra feestelijke sfeer in het kasteel. Ga even mee terug in de tijd om het 
grootse bezoek dat heeft plaatsgevonden in 1891 mee te beleven. Met muziek door Skip en Kilian van Rooij. 
(regie Patrick Coolen)

Landgoeddag, Leusden

Boom & Bosch (Markt 13, Breukelen)

slakken zonder zout 
door theatergroep Maarssen ’32 uit Maarssen

voorstelling om 11.00, 12.15, 13.30 en 14.45 uur, speelduur 15 min

Achter de schermen van een chique huwelijksfeest treffen we vier serveersters. De dames zijn bezig met  
de voorbereidingen van het huwelijksdiner en hebben elk hun eigen (ongezouten) mening over het  
getrouwde leven. (regie Ria Dijkers)

remmerstein (oude Veensegrindweg 1, rhenen) 

De dag voor de grote dag!
door theatergroep De hucht uit rhenen

voorstelling om 13.00, 13.45, 14.30, 15.15 uur, speelduur 15 min.

Er wordt getrouwd op Remmerstein! Het net gebouwde landgoed is het decor van de bruiloft van Nicoline, de 
oudste dochter. Voor het zover is, moet er nog veel gebeuren. Bedienden lopen af en aan, leveranciers komen 
en gaan. Ondertussen probeert de bruid het hoofd koel te houden. U bent van harte welkom om de tuin te 
bekijken en tussendoor het buitenleven op het Remmerstein van 1912 gade te slaan. (regie Monique Lammers)

Geerestein (Geeresteinselaan 53, Woudenberg) 

naar de bron
door historische theatergroep Chapeau uit amerongen

voorstelling om 13.00, 13.45, 14.30, 15.15 uur, speelduur 15 min.

Theatergroep Chapeau verrast de bezoekers met een ouderwetse processie. Vanuit deze theatrale en muzikale 
optocht ontstaan korte scènes die geïnspireerd zijn op de Franse film ‘Manon des Sources’ (1986) met Gerard 
Dépardieu en Yves Montand. Voorbij komen de man met de bochel, de operazangeres, de strenge pastoor,  
het onschuldige bruidje, de knappe schoolmeester en natuurlijk de zwijgzame bewoners uit het dorp.  
(regie Thomas van der Ham)

Open Monumentendag, diverse locaties

Zaterdag 1 september

Zaterdag 8 september



Park Voorn (Park Voorn 1, De Meern) 

intact
door theatergroep Brood en spelen uit utrecht

voorstelling om 14.00, 15.00 en 16.00 uur, speelduur 20 min. Verzamelpunt publiek is de stadsdambrug.

Midden in park Voorn staan twee prachtige duiventorens op de rand van een eilandje, geheel intact.  
Op het eilandje stond vroeger Huis te Voorn. Daar zie je nu niets meer van. Alleen de duiventorens staan 
er nog. Maar op het eiland is een huwelijksdiner in volle gang. Alsof het kasteel er nog staat. Het publiek kan 
vanaf de waterkant zo naar binnen kijken. (regie Claire Paulich)

slot Zuylen (Toernooiveld 1, oud Zuilen, Maarssen) 

het huwelijksdiner van Belle
door theatergroep Voetlicht uit Maarssen

voorstellingen tussen 11.00 en 14.00 uur, speelduur 15 min. (zie www.toneelgroepvoetlicht.nl voor precieze tijden)

We treffen de familie van Tuyll op een heuglijke dag. Hun dochter Belle gaat eindelijk (!) trouwen en wel met 
een Zwitsers edelman; de Charrière. Voor het huwelijksfeest zijn verschillende familieleden en prominenten 
uitgenodigd. Tot grote consternatie van de familie komen er ook gasten die minder welkom zijn en mogelijk 
het feest zullen bederven. Hoe zal dat aflopen? (regie Andrea Verdonk)

Park Doornburgh (Diependaalsedijk 17, Maarssen)

liefde op het lusthof
door theatergroep Troupe a’dour uit Wilnis

voorstelling om 14.00, 15.00 en 16.00 uur, speelduur 30 min.

De jonkvrouw van Doornburgh kan de verveling op het lusthof aan de Vecht niet meer aan. Verveeld loopt 
zij de tuin in. Haar blik valt op de nieuwe tuinman. Een vonk slaat over. Liefde kruipt waar het niet gaan mag. 
De standsverschillen geven de nodige complicaties in deze mini-opera. Hoe heet wordt  de soep gegeten?  
Hoe zwaar valt het toetje op de maag? Met Maura Breur (sopraan) en Martin Verrips (bariton) als zangers. 
Suzanne Arends (fluit) en Irina Parfenova (piano) verzorgen de  muzikale begeleiding. (regie Pieter Scholten)

Blikkenburg (Blikkenburgerlaan 4, Zeist) 

Bloedbruiloft
door theatergroep Zonder helden uit utrecht

voorstellingen om 20.00, 21.00, 22.00 uur, speelduur 30 min.

Het stuk is een bewerking van García Lorca’s Bodas de Sangre (1930) waar passie, hartstocht en trots  
het boerenbestaan kleur geven. Met trots kondigt een jonge wijnbouwer zijn huwelijk met een schone uit  
de bergen aan. Nog trotser is de vader van de bruid die twee bezittingen bijeen ziet komen. Maar waar 
trots regeert, is voor passie geen plaats en ligt verbittering op de loer. Dat geldt niet alleen voor de rusteloze 
Leonardo die zijn vrouw enkel verdriet bezorgt. Ook de bruid gebruikt haar familietrots als wapen om  
haar werkelijke gevoelens te onderdrukken. En dan is er nog de moeder van de bruidegom. Zij neemt,  
wanneer de eer van haar familie opnieuw wordt geschonden, alleen nog genoegen met bloedwraak.  
(regie Martha Villada Márquez)

Open Monumentendag, Maarssen Zondag 9 september

Nacht van de Buitenplaats, Zeist Zaterdag 22 september



Op zaterdag en zondag 1, 8, 9 en 22 september zijn op  
8 buitenplaatsen in de provincie Utrecht voorstellingen van 
amateurgezelschappen te zien. Al deze voor stellingen hebben  
als thema huwelijk en liefde op de buitenplaats. 

Veel van de voorstellingen spelen zich af in de veelal prachtige tuinen 
en parken rondom de buitenplaatsen. Deze zijn opengesteld in het kader 
van Open Monumentendag of het Jaar van de Historische Buitenplaats.

Een unieke gelegenheid om deze locaties te bezoeken en 
te proeven van de geschiedenis van dit bijzonder erfgoed! 

Meer informatie is te vinden op de websites  
utrechtsebuitenplaatsen.nl en provincie-utrecht.nl/buitenplaatsen.

Programma 
De meeste voorstellingen worden meerdere keren op een dag gespeeld. 
In deze folder staat meer informatie over de voorstellingen, locaties en 
speeltijden. 

Toegang 
De toegang tot de voorstellingen is gratis, maar kom op tijd want vol is vol!

Datum Buitenplaats Theatergroep
1 september Stoutenburg (Leusden) Theater op Tilt 

8 september Geerestein (Woudenberg) Historische theatergroep Chapeau 

8 september Park Voorn (De Meern) Brood en Spelen 

8 september Slot Zuylen (Maarssen) Voetlicht 

8 september Remmerstein (Rhenen) De Hucht 

8 september Boom en Bosch (Breukelen) Maarssen ’32 

9 september Doornburgh (Maarssen) Troupe A’dour 

22 september Oostbroek (De Bilt) Zonder Helden

 ThEaTEr oP BuiTEnPlaaTsEn

Liefde op het Lusthof is een initiatief van cultuurscout Martine Spanjers en wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met Jolanda 

Kamphuis, consulent theater bij ZIMIHC huis voor amateurkunst. De voorstellingen vinden plaats in het kader van het Jaar van 

de Historische Buitenplaats en sluiten aan bij andere activiteiten rondom de buitenplaatsen in de provincie Utrecht. De Nacht van 

de Buitenplaatsen is een initiatief van Landschap Erfgoed Utrecht. De landgoeddag op Stoutenburg wordt georganiseerd samen 

met het Utrechts Landschap. Lokale comités van de Open Monumentendagen en lokale theatergroepen verzorgen het programma 

in de verschillende gemeenten. Met bijzondere dank aan programma cultuurparticipatie van de provincie Utrecht. ZIMIHC huis 

voor amateurkunst, Landschap Erfgoed Utrecht, Utrechts Landschap, de deelnemende buitenplaatsen, de lokale comités open 

monumentendag, de deelnemende theatergroepen en vele anderen.


