PAG 1/3

MUERTO (2013/2016)
In 2016 ging een sterk gereviseerde versie van deze musical in première in Theater Elckerlyc te Antwerpen, geproduceerd door
Judas TheaterProducties en Uitgezonderd Producties.

Doelpubliek

Lengte van de voorstelling

Rechten

“Muerto!” is een musical geschikt

Akte 1: 65 minuten

De wereldwijde rechten van

voor een zeer brede doelgroep en

Akte 2: 50 minuten

“Muerto!” zijn onmiddellijk

vindt heel goed aansluiting bij het

beschikbaar via Judas

jonge publiek vanaf 10 jaar.
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MUERTO (2013/2016)
Tijl Dauwe - Sam Verhoeven
“Muerto!” is een Vlaamse musical die oorspronkelijk werd geproduceerd door Ixx Pharma en voor de eerste maal in première ging in Antwerpen op 22 februari 2013. De musical speelde met veel succes gedurende 3 maanden in het Fakkeltheater.
In maart 2016 ging de musical voor een tweede maal in première, herwerkt door de creatives, in een regie van James Cooke
en geproduceerd door Judas TheaterProducties en Uitgezonderd. Theater!
De versie die wordt aangeboden is de gereviseerde versie uit 2016.

De pers over “Muerto”:
“Een sterke, professionele reproductie van een ijzersterke musical”
— De Morgen ★ ★ ★ ★ ★
“Een aanrader voor iedereen die geraakt wil worden en wil voelen dat musical ook meer kan zijn dan enkel licht amusement”
— Broadway Of Antwerp
“Tot de laatste seconde weet het stuk je te verbazen. Zonder twijfel een must see”
— Musical Vibes
“Een musical waarin verdriet, hoop en humor worden gedragen door een geweldig gedreven ploeg.
Een absolute aanrader voor de hele familie.”
— Musicalsites

Het verhaal
De favela van Bogota, Colombia. Maria doet er alles aan om haar kinderen te beschermen tegen de gevaren van de straat.
Maar wanneer haar oudste zoon Jaime in de ban geraakt van ronselaar Alberto en kiest om zich bij een FARC groepering
aan te sluiten, begint voor haar de grootste strijd van haar leven: de strijd om haar kind. “Muerto” is een beklijvende musical
over leven en overleven, over de zoektocht naar houvast in een land waar kinderen ingezet worden als soldaat. Want waar
sta je als soldaatje spelen geen spel meer blijkt te zijn?
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MUERTO (2013/2016)
Cast - 5 vrouwen, 5 mannen,
volwassen ensemble,
kinder- en jongerenensemble

Orkest
Orkestband op multi-track
(keyboards, gitaren, basgitaar, drums, percussie, trompet,

Maria

hoorn, fagot, en strijkers)

Raùl
Cataldo
Raquel
Alberto
Teresita
Jaime (16 jaar)
Chinche (12 jaar)
Sophia (16 jaar)
Gabriella (10 jaar)
Volwassen ensemble
(minimaal 4 mannen en 2 vrouwen)
Kinder- en jongerenensemble
(minimaal 6 jongens en 6 meisjes)

Praktisch
Het grootrecht op de musical “Muerto!” bedraagt 11% van de bruto recette.
De integrale vocal score, het script en de integrale orkestband worden ter beschikking gesteld aan € 300,00/gespeelde
voorstelling.

Meer over “Muerto”
Via onze website
www.judastheaterproducties.be/producties/muerto/
Ontvang je graag meer informatie of beeldmateriaal?
Stuur een mailtje aan info@judastheaterproducties.be
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