
10 MEI T/M 13 SEPT 2020
PASSIESPELEN.NL
SCHUURT RAAKT VERBINDT

AL GENERATIES LANG THEATER DAT RAAKT

BESTELLEN

U kunt uw kaarten online kopen via www.passiespelen.nl 

of via diverse verkooppunten, waaronder VVV-kantoor 

(Koops Boeken) Venlo, Timmermans Lezen en Schrijven 

Tegelen, VVV Venray, Primera Sevenum, Plus Horst en 

Jumbo Sevenum. Voor tickets via de verkooppunten geldt 

een toeslag van € 1,- per ticket. Op www.passiespelen.nl 

vindt u meer informatie en een actueel overzicht van 

de verkooppunten. 

ARRANGEMENTEN EN GROEPEN

U kunt de Passiespelen met een groep bezoeken. 

Via groepen@passiespelen.nl kunt u uw interesse kenbaar 

maken en ontvangt u informatie over uw mogelijkheden. 

Ook kunt u uw bezoek combineren met een individueel- of 

groepsarrangement, bijvoorbeeld in combinatie met een 

diner of een overnachting. Op www.passiespelen.nl/bezoek 

vindt u meer informatie.

ADRES

Openluchttheater De Doolhof

De Drink 60, 5932 CP Tegelen  

WWW.PASSIESPELEN.NL

De Passiespelen Tegelen 2020 worden mede 

mogelijk gemaakt dankzij de steun van:

PRAKTISCHE INFORMATIE

‘Hem achterna. Een passiespel’ beleeft zijn 

première op zondag 10 mei 2020. Tot aan 

de finale voorstelling op zondag 13 september 

staan 25 uitvoeringen op het programma.

SPEELDATA

 Alle zondagen van zondag 10 mei t/m 

 zondag 13 september 2020 om 14.30 uur
 Hemelvaartsdag (donderdag 21 mei 2020) 

 om 14.30 uur
 Pinkstermaandag (maandag 1 juni 2020) 

 om 14.30 uur
 Zaterdag 18 juli, 25 juli, 1 augustus en 

 8 augustus 2020 om 19.00 uur.

De voorstelling duurt ongeveer 3 uur, 

inclusief een pauze van 30 minuten.

TICKETS (BIJ DIGITALE RESERVERING)
 1e rang: € 41,-
 2e rang: € 37,-
 3e rang: € 32,-
 CJP/kinderen t/m 12 jaar: € 20,-

Senioren (vanaf 60 jaar)
 1e rang: € 38,50

 2e rang: € 35,-

 3e rang: € 30,50

Genoemde prijzen zijn inclusief pauzedrankje

(en inclusief bank- en systeemkosten, sanitair 

en BTW).
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EEN UNIEKE THEATERBELEVENIS IN DE OPENLUCHT

In de zomer van 2020 kunt u de 21ste editie van de 

Tegelse Passiespelen meebeleven. Bijna 300 acteurs, 

musici, koorleden en figuranten brengen in Openlucht-

theater De Doolhof de gloednieuwe productie ‘Hem 

achterna. Een passiespel’ op het podium. Een unieke 

theaterbelevenis voor oud en jong, voor iedereen.

De Passiespelen van Tegelen worden sinds 1931 om 

de vijf jaar opgevoerd. Leidraad in de voorstelling 

is het emotionele verhaal over de laatste dagen van 

Jezus; van zijn glorieuze intocht in Jeruzalem en 

het laatste avondmaal tot zijn dood aan het kruis 

en zijn verrijzenis. Aan dit aloude verhaal wordt 

niet getornd. Toch is elke editie anders, doordat 

het verhaal door een nieuw artistiek team wordt 

verteld en meer naar het hier en nu wordt gebracht. 

Bekende en nieuwe verhalen smelten in ‘Hem 

achterna’ samen in een groots spektakelstuk over 

strijd, onderdrukking en verdriet. Maar vooral ook 

over liefde, vriendschap, vurige hoop en een oprecht 

geloof in een betere wereld. Herkenbaar, scherp 

en indrukwekkend. Het 21ste Passiespel zal 

verrassen en verbazen met openluchttheater dat 

schuurt, raakt en verbindt. Zingeving voor iedereen.

HET ARTISTIEK TEAM VAN 2020

Regisseur Cees Rullens, die ook verantwoordelijk is 

voor de zeer succesvolle Passiespelen van 2010 en 

2015, brengt de gebeurtenissen in ‘Hem achterna’ 

op het toneel met een ijzersterk artistiek team en 

een uitstekende cast van acteurs, musici, koorleden 

en figuranten. Het spel wordt dicht op de huid van 

het publiek gespeeld, zodat u als toeschouwer 

het verhaal intens meebeleeft. 

‘Hem achterna’ is geschreven door de theater-

schrijvers Jan-Jaap Jansen en Ineke ter Heege. 

Het decor - met een speelvloer van circa 800 m2 -

is een ontwerp van Diana van de Vossenberg en 

Cor van Leipsig. Sanne Reichert en Mieke Arts 

zijn verantwoordelijk voor de kostuums. Arrangeur, 

componist, pianist en trompettist Wim Naus 

ondersteunt de gebeurtenissen met nieuwe 

muziek. Pilo Pilkes en José Vercoulen zorgen 

voor het grime- en haarwerk. De choreografie 

is in handen van Lana Nasser. En dirigent 

Ben Benders dirigeert voor ‘Hem achterna’ met 

een koor van 110 zangers uit alle windstreken 

het grootste koor uit de geschiedenis van 

de Tegelse Passiespelen.

OPENLUCHTTHEATER IN HET PARK

De Tegelse Passiespelen zijn van oudsher 

verbonden aan Openluchttheater De Doolhof. 

Een mooi, oud park met een immens decor 

dat u meeneemt naar het oude Jeruzalem. 

Het theater heeft een capaciteit van 2.300 

(overdekte) zitplaatsen en er zijn uitstekende 

voorzieningen voor een optimale beleving van 

uw theaterbezoek, ook vooraf en in de pauze. 

JE MOET HET GEWOON EENS 

IN DE VIJF JAAR MEEMAKEN

KENNISCENTRUM IMMATERIEEL ERFGOED NEDERLAND

400 PROFESSIONALS & AMATEURS 
150.000 VRIJWILLIGERSUREN

ZINGEVING VOOR JONG 
EN OUD VOOR IEDEREEN!

EN HIJ DIE ZOVEEL HAD, 

GAF ALLES WEG

PASSIESPELEN 
TEGELEN 2020 
HEM ACHTERNA
EEN PASSIESPEL
REGIE: CEES RULLENS
TEKST: INEKE TER HEEGE EN JAN-JAAP JANSEN
OPENLUCHTTHEATER DE DOOLHOF TEGELEN


