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DE ROZENOORLOG (2016)
“De Rozenoorlog” is gebaseerd op de bestseller van Warren Adler: “The War of the Roses” uit 1981, succesvol verfilmd in 1989.
De musical ging met veel succes in première op 18 november 2016 in Antwerpen, waarna meer dan 50 voorstellingen werden
gespeeld in Vlaanderen.

Doelpubliek

Lengte van de voorstelling

Rechten

“De Rozenoorlog” is een zwarte

Akte 1: 65 minuten

De rechten van “De Rozenoorlog”

musical comedy geschikt voor

Akte 2: 55 minuten

voor Vlaanderen en Nederland zijn

een zeer brede doelgroep.

momenteel niet beschikbaar tot en

Ook als schoolvoorstelling bleek

met december 2019.

deze voorstelling een succes te
zijn. Judas TheaterProducties biedt

Een letterlijke Engelse vertaling is

tevens een educatieve map aan.

beschikbaar op aanvraag.
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DE ROZENOORLOG (2016)
Warren Adler - Frank Van Laecke - Allard Blom - Sam Verhoeven
“De Rozenoorlog” is gebaseerd op de bestseller van Warren Adler: “The War of the Roses” uit 1981, succesvol verfilmd in
1989. De musical ging met veel succes in première op 18 november 2016 in Antwerpen, waarna meer dan 50 voorstellingen
werden gespeeld in Vlaanderen.

De pers over “De Rozenoorlog”:
“Even goed als de film! Zo fris en sprankelend kan een musical dus zijn”
— De Standaard ★ ★ ★ ★ ★
“Een tour de force lijkt misschien nog de beste omschrijving waarmee deze musical kan benoemd worden”
— PODI-ART ★ ★ ★ ★ ★
“De Rozenoorlog is bij verre het beste wat we ooit van Judas TheaterProducties zagen”
— CONCERTNEWS ★ ★ ★ ★ ★
“De Rozenoorlog” is een voorstelling die op alle vlakken klopt, grijpt je bij de keel en baant zich een weg met een lach en een traan”
— MUSICAL VIBES ★ ★ ★ ★ ★
“Maike Boerdam is met haar angstaanjagende agressiviteit de ster van de avond”
— MUSICALWORLD ★ ★ ★ ★
“Het driemanschap dat verantwoordelijk is voor de vele musical-successen in België: Allard Blom, Frank Van Laecke en
Sam Verhoeven, zijn er weer in geslaagd om een huzarenstukje uit te voeren een een intrigerende musical te maken”
— MUSICALSITES.NL ★ ★ ★ ★ ★

Het verhaal
Alles aan het huwelijk van Bob en Barbara Van Rozen lijkt een droom. Hun gedeelde passie voor antiek, hun twee kinderen
en hun prachtig huis. Terwijl Bob zich stort op zijn carrière en het verdienen van genoeg geld, hangt Barbara haar studie aan
de wilgen en richt zij zich volledig op het grootbrengen van de kinderen en het inrichten van hun absolute droomhuis. Bob
en Barbara. Koek en ei. Pais en vree. Alles lijkt te kloppen…
Tot het huis tot in de kleinste details is ingericht en de kinderen het huis uit zijn. Barbara zoekt wanhopig naar een nieuwe
invulling van haar leven en begint in haar eentje een cateringbedrijf. Maar door dit nieuwe begin en dit nieuwe leven neemt
ze alles onder de loep. Vooral haar huwelijk. En zo komt ze tot de conclusie dat zij en Bob volledig uit elkaar zijn gegroeid.
Dus vraagt ze een scheiding aan.
Nu kan een scheiding eenvoudig geregeld worden… Maar wat als geen van beiden afstand wil doen van dat ene symbool van
voorspoed, smaak en stijl: het huis? Het huis wordt de inzet van een bizarre vechtscheiding. Beiden weigeren toe te geven
en verzinnen steeds creatievere manieren om de ander het huis uit te jagen. Een echtpaar dat jarenlang verbonden was in
liefde is nu verbonden in woede en blinde haat.
Het ooit zo gelukkige huwelijk van de Van Rozens ontaardt in een oorlog: De Rozenoorlog. En daarin wordt niets of niemand
gespaard…
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DE ROZENOORLOG (2016)
Cast - 3 vrouwen, 2 mannen

Orkest - 4 muzikanten

Barbara Van Rozen

Piano / keyboard

Bob Van Rozen

Klarinet / basklarinet / altsax /sopraansax

Stef

Viool

An
Sofie

Vanaf 1 september 2018 is een uitgebreider
arrangement beschikbaar voor 9 muzikanten.
Vanaf 1 september 2018 is er tevens een orkestband
beschikbaar van deze voorstelling.

Praktisch
Het grootrecht op de musical “De Rozenoorlog” 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.
Vanaf 2019 is er ook een orkestband beschikbaar, hiervoor dient een supplement van € 125,00/voorstelling betaald te
worden, bovenop de vastgestelde € 225,00.

Meer over “De Rozenoorlog”
Via onze website
www.judastheaterproducties.be/producties/de-rozenoorlog/
Ontvang je graag meer informatie of beeldmateriaal?
Stuur een mailtje aan info@judastheaterproducties.be
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