
 

Tegelen, 4 mei 2020 
 

PERSBERICHT 
PASSIESPELEN KLAAR VOOR 2021 
Herstart kaartverkoop op dinsdag 5 mei 

 
 
In korte tijd heeft het Corona-virus de wereld om ons heen ingrijpend veranderd. Het 
bestuur van de Passiespelen Tegelen heeft daardoor moeten besluiten de 
Passiespelen te verplaatsen naar 2021. Eigenlijk zouden we aankomende zondag 10 
mei de première van de Passiespelen beleven. Helaas gaat het decor, de kostuums, 
alles in quarantaine en moeten we een jaar wachten. Maar vanaf zondag 18 april 
2021 staan de 400 Passiespelers opnieuw voor u klaar om 25 uitvoeringen van 'Hem 
achterna. Een passiespel' te presenteren. En daar hebben we allemaal ontzettend 
veel zin in! Kaarten voor de voorstellingen in 2021 zijn vanaf dinsdag 5 mei 2020 te 
verkrijgen via www.passiespelen.nl en via diverse verkooppunten. Nog geen 
kaarten? Reserveer dan nu de beste plaatsen én help daarmee de Passiespelen. 
 
"In 2021 zal het spel dieper en gelaagder worden. We zullen zeer ingespeeld zijn in ons 
decor. We kunnen repeteren met muziek, met kleding zelfs." 
- Cees Rullens, regisseur van de Passiespelen Tegelen 
 
Vouchers 
Mensen die al kaarten hadden gekocht voor de Passiespelen ontvangen een voucher voor de 
Passiespelen in 2021: hun bestelling wordt volledig omgezet in een voucher, dus inclusief 
gekochte kaarten, bestelde artikelen en transactiekosten. Deze voucher is geldig vanaf de 
datum van uitgifte tot een maand na de laatste voorstelling in 2021. Mensen die geen gebruik 
willen maken van de voucher krijgen uiterlijk een maand na de laatste voorstelling in 2021 hun 
geld automatisch teruggestort. Dit conform de landelijke regeling ticketgelden Coronacrisis, 
die is opgesteld door verschillende brancheorganisaties in de culturele sector, het ministerie 
van OCW, het ministerie van Economische Zaken en de Autoriteit Consument & Markt.  
Bekijk hier de regeling: https://www.passiespelen.nl/regeling_ticketgelden_coronacrisis/  
 
De nieuwe data in 2021 
Sponsoren, subsidiënten en leveranciers hebben hun volledige steun en medewerking  
gegeven aan de verplaatsing van de Passiespelen Tegelen. Daardoor hebben we 25 nieuwe 
speeldata kunnen prikken. De speeldata zijn: 
▪ zondag 18 en 25 april 2021 om 14.30 uur 

 
 
 



 

▪ zondag 2, 9, 16, 23 en 30 mei 2021 om 14.30 uur 
▪ donderdag 13 mei 2021 (Hemelvaartsdag) om 14.30 uur 
▪ maandag 24 mei 2021 (2e Pinksterdag) om 14.30 uur 
▪ zondag 6, 13, 20 en 27 juni 2021 om 14.30 uur 
▪ zondag 4, 11, 18 en 25 juli 2021 om 14.30 uur 
▪ zaterdag 17 en 24 juli 2021 om 19.00 uur 
▪ zondag 8, 15, 22 en 29 augustus 2021 om 14.30 uur 
▪ zaterdag 7 en 14 augustus 2021 om 19.00 uur 
 
Speciale voorstellingen 
▪ Op zondag 4 juli en 15 augustus zijn de voorstellingen met behulp van ‘audiodescriptie’ (met 
koptelefoon) toegankelijk voor blinden en slechtzienden. 
▪ Op 18 april, 13 mei, 20 juni, 14 augustus en 22 augustus worden simultaanvertalingen (met 
koptelefoon) in het Duits aangeboden. En op 18 april, 13 mei en 20 juni ook in het Pools. 
 
"Ik heb er alle vertrouwen in dat de voorbereidingen die voor dit jaar reeds getroffen waren, 
een goed vervolg zullen krijgen in de Passiespelen van 2021." 
- Harrie Smeets, bisschop van Roermond 
 
Steuntje in de rug 
Uiteraard is het altijd mogelijk om af te zien van restitutie of de of donateur te worden. Kijk op 
www.geef.nl voor meer informatie. Samen kunnen we deze mooie Limburgse traditie in deze 
roerige periode overeind houden. 
 
Praktische informatie 
‘Hem achterna. Een passiespel’ beleeft zijn première op zondag 18 april 2021. Tot aan de 
finale voorstelling op zondag 29 augustus 2021 staat bijna elke zondag om 14.30 uur een 
uitvoering op het programma. Daarnaast zijn er uitvoeringen op Hemelvaartsdag, 
Pinkstermaandag en op zaterdagavond in de periode  tussen 17 juli en 14 augustus 2021.  
Kaarten vanaf € 32,- zijn te koop via www.passiespelen.nl en bij een aantal verkooppunten, 
o.a. bij VVV-kantoor Venlo (Koops Boeken) – tevens het centrale boekingskantoor voor 
groepen –, Timmermans Lezen en Schrijven Tegelen, e.a.. Compleet overzicht op 
www.passiespelen.nl 
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Neem voor verdere informatie over dit bericht contact met Math Schmeitz 
(math@passiespelen.nl / 043-4094967 / 0-6-52385691). 
Jos Teeuwen, voorzitter van de Stichting Passiespelen, is voor verdere 
toelichting beschikbaar.  


