OVER DE VOORSTELLING
De lange mannen zijn Stan en Boekoe, twee vissers met lange armen en lange benen. Terwijl hun dobbers
roerloos drijven, dromen zij over hun grote liefde: een zeemeermin. Er wordt namelijk gezegd dat deze ergens in
de diepte van de rivier zou rondzwemmen en dat ze houdt van lange mannen die goed kunnen vissen. Dus doen
ze alles om haar boven water te halen en haar hart voor zich te winnen. Maar er kan er maar één de eerste zijn.
Lange Mannen gaat over vriendschap, jaloezie, dromen en liefde en natuurlijk over vissen en muziek.
Het is een voorstelling voor de allerkleinsten, vol herkenbare verlangens, een tikkeltje absurd maar de
onderliggende emoties zijn universeel; je veilig en geliefd voelen.

ACHTERGROND
Theatergroep Lange Mannen legt zich sinds 2006 vooral toe op het schrijven, maken en spelen van nieuw
repertoire voor het Nederlandstalig jeugdtheater. De vaste kern bestaat uit regisseur Rob de Kuiper, schrijfster
Mariëlle van Sauers, acteur Gustav Borreman, componist Janfie van Strien, vormgever Bas Zuyderland en
producent Bas Steenstra. Zij delen dezelfde visie op theater en zo ontstaan intieme, verbeeldingsvolle
voorstellingen mét inhoud, die persoonlijk getint zijn en dicht bij het leven staan.
Tg. Lange Mannen staat voor eigentijds theater, dat zich kenmerkt door poëtische teksten, eigen composities uit
alle windstreken, een transparante vormgeving, herkenbare personages, onbegrensde fantasie en heel veel
spelplezier.

IN DE PERS
„‘Lange Mannen’ verdient net als het eerdere ‘Joachim en M’oma’ van Rob de Kuiper zonder twijfel het predicaat
‘a must see’, en heeft alles in huis om een succesvol repertoirestuk te worden waarmee ook internationaal furore
te maken is."
TheaterCentraal.nl over 'Lange Mannen'.

OVERIGE INFORMATIE
Spel en muziek

Gustav Borreman en Janfie van Strien

Regie
Tekst

Rob de Kuiper
Mariëlle van Sauers

Componist
Zang

Janfie van Strien
Manoushka Zeegelaar Breeveld

Speelperiode
Opbouw

t/m 2017
1,5 uur

Speelduur
Speelvlak

45 minuten
6mBx5mDx3mH

Max. aantal publiek
Website

150
www.langemannen.nl

Kosten

Uitkoop theater € 850,00. Uitkoop onderwijs 1e vst.€ 750,00 + 2e vst. € 600,00.
Transportkosten inclusief
Auteursrechten 10% exclusief / Btw 6% exclusief

Theatergroep LANGE MANNEN speelt LANGE MANNEN voor 3+.

