PAG 1/3

DE MUZE VAN RUBENS (2016)
“De Muze van Rubens” is een Vlaamse musical, gebaseerd op het leven Helene Fourment, de tweede vrouw van Rubens.
De musical ging in première op 11 februari 2016 in Antwerpen en werd unaniem lovend ontvangen door pers en publiek.

Doelpubliek

Lengte van de voorstelling

Rechten

“De Muze van Rubens” is een

Eenakter: 95 minuten

De wereldwijde rechten van

musical geschikt voor een zeer

“De Muze van Rubens” zijn exclusief

brede doelgroep.

verkrijgbaar via Judas TheaterPro-

Tevens is deze voorstelling

ducties vzw.

uitermate geschikt als schoolvoorstelling voor jongeren vanaf 12 jaar.
U kan een Nederlandstalige
educatieve map aanvragen via
Judas TheaterProducties vzw.
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DE MUZE VAN RUBENS (2016)
Allard Blom - Sam Verhoeven
“De Muze van Rubens” is een Vlaamse musical, gebaseerd op het leven Helene Fourment, de tweede vrouw van Rubens.
De musical ging in première op 11 februari 2016 in Antwerpen en werd unaniem lovend ontvangen door pers en publiek.
Deze productie is een kleine, intieme kamermusical voor 2 acteurs en 4 muzikanten. In de oorspronkelijke versie speelde de
projecties (videomapping) een cruciale rol.

De pers over “De Muze Van Rubens”:
“Een nieuwe parel aan de kroon van Judas TheaterProducties, dat zich geprofileerd heeft als het meest creatieve en vernieuwende
Vlaamse musicalhuis”
— De Standaard ★ ★ ★ ★ ★
“Hoofdrolspeelster Anne Mie Gils toont dat ze niet zomaar de leading lady van de betere Vlaamse musical is.”
— De Morgen ★ ★ ★ ★ ★
“Interessant, integer en vooral heel boeiend”
— Musicalworld
“Het compacte script, de mooie onderhoudende liedjes, het prachtige decor en een geweldige Annie Mie Gils zorgen voor een waardige opvolger in de reeks van succesproducties van producent Judas Theaterproducties”
— Musicalreports

Het verhaal
Ze zit geheel alleen in een kamer.
Ze zit alleen in een kamer… Ze snoept… En ze kijkt. Naar zichzelf. Naar hoe hij haar ooit heeft geschilderd. Haar eerste
echtgenoot en haar grote liefde: Peter Paul Rubens. Een schilderij dat enkel en alleen voor haar ogen bedoeld is omdat de
buitenwereld het nooit zou begrijpen. De buitenwereld zou er enkel naar kijken en zich dan meteen een mening vormen.
Maar niemand zou verder kijken. Niemand zou het schilderij echt zien. Niemand zou het verhaal achter het schilderij zien en
de liefde ervaren.
Ze zit geheel alleen in een kamer: Helene Fourment. Ze snoept. Ze vertelt. En ze kijkt. En wij luisteren. En kijken met haar
mee. Naar haar leven. Naar haar liefde. Allemaal gevangen door die wereldberoemde kunstenaar op wereldberoemde
doeken.
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DE MUZE VAN RUBENS (2016)
Cast - 1 vrouw, 1 man

Orkest - 4 muzikanten

Helene Fourment

Piano / accordeon

De gids / de bediende

Gitaar
Viool
Cello

Praktisch
Het grootrecht op de musical “De Muze van Rubens” bedraagt 11% van de bruto recette.
De integrale vocal score, het script en het integrale arrangement worden ter beschikking gesteld aan € 225,00/gespeelde
voorstelling.

Meer over “De Muze Van Rubens”
Via onze website
www.judastheaterproducties.be/producties/helene-fourment/
Ontvang je graag meer informatie of beeldmateriaal?
Stuur een mailtje aan info@judastheaterproducties.be
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