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PAULINE & PAULETTE (2014)
“Pauline & Paulette” is een Vlaamse musical gebaseerd op de gelijknamige film van Lieven Debrauwer uit 2001.
De musical ging in première op 28 januari 2014 in Antwerpen, waarna de voorstelling doorheen Vlaanderen toerde.

Doelpubliek

Lengte van de voorstelling

Rechten

“Pauline & Paulette” is een musi-

Eenakter: 100 minuten

De wereldwijde rechten van

cal geschikt voor een zeer brede

“Pauline & Paulette” zijn onmiddel-

doelgroep.
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PAULINE & PAULETTE (2014)
Frank Van Laecke - Allard Blom - Dirk Brossé - Lieven Debrauwer
“Pauline & Paulette” is een Vlaamse musical gebaseerd op de gelijknamige film van Lieven Debrauwer uit 2001.
De musical ging in première op 28 januari 2014 in Antwerpen, waarna de voorstelling doorheen Vlaanderen toerde.

De pers over “Pauline & Paulette”:
“Pauline en Paulette: puur, integer en warm muziektheater.”
— De Standaard
“Een niet te missen nieuwe parel aan de kroon van Judas TheaterProducties.”
— GAZET VAN ANTWERPEN
“Pauline en Paulette, in een regie van Frank Van Laecke en met muziek van Dirk Brossé, is een precieus kleinood dat doet glimlachen
en af en toe een prop in de keel wegslikken.”
— KNACK

Het verhaal
Wanneer Martha overlijd, komt Pauline, haar gehandicapte zus waar ze haar hele leven voor gezorgd heeft alleen te staan.
Paulette en Cécile, de twee nog in levend zijnde zussen van Pauline, willen haar in een verzorgingstehuis steken, maar dit is
buiten het testament van Martha gerekend. Enkel wanneer één van de twee zussen Pauline in huis haalt, kunnen Paulette
en Cécile aanspraak maken op de nalatenschap van Martha. Paulette, die een winkel uitbaat en meespeelt in het plaatselijke operettegezelschap, besluit haar jongste zus in huis te nemen. Zowel voor Pauline als voor Paulette opent zich een hele
nieuwe wereld.
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PAULINE & PAULETTE (2014)
Cast - 5 vrouwen, 1 man

Orkest - 4 muzikanten

Pauline

Piano / accordeon

Paulette

Multiblower (klarinet, basklarinet, sopraansax, altsax)

Cécile

Basgitaar / contrabas

Martha

Gitaar

Ensemble man
Ensemble vrouw

Praktisch
Het grootrecht op de musical “Pauline & Paulette” 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 “Pauline & Paulette”
Via onze website
www.judastheaterproducties.be/producties/pauline-paulette/
Ontvang je graag meer informatie of beeldmateriaal?
Stuur een mailtje aan info@judastheaterproducties.be
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