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Afgelopen vrijdag werd nog gerepeteerd voor de Passiespelen.
© Laurens Eggen

UITSTEL

Passiespelen: nog altijd geen datum
Organisatoren en acteurs van de Passiespelen in Tegelen zitten door corona nog
steeds in onzekerheid. „Begin mei moet écht duidelijk zijn of we per voorstelling
550 bezoekers op de tribune mogen hebben.”
DOOR ANGELA JANSSENS

Eigenlijk hadden ze bij de Passiespelen gehoopt dat premier Mark Rutte vorige week
dinsdag duidelijkheid had verschaft over het al dan niet doorgaan van hun
voorstellingen over de lijdensweg van Jezus. De Passiespelen zijn door corona twee
keer uitgesteld. De eerste keer was tijdens de eerste lockdown vorig jaar.
Vervolgens lag er een plan voor een première op 18 april 2021. Ook daar heeft het
virus een stokje voor gestoken. Hoewel het nog altijd de bedoeling is om de
Passiespelen dit jaar op de bühne te brengen, is een nieuwe datum voor de première
nog niet geprikt.
https://digikrant.limburger.nl/html5/reader/production/default.aspx?edid=aacd7f18-9f91-49f7-870a-4e630c630730
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Kosten
„Zolang we er niet zeker van zijn dat we per voorstelling 550 man publiek kunnen
ontvangen, heeft het geen zin om de Passiespelen verder op te tuigen”, zegt Math
Schmeitz van de organisatie. „Dan komen we nooit uit de kosten.” Om op z’n minst
quitte te spelen, wil de organisatie dit jaar 60 tot 65 voorstellingen geven, elk met zo’n
550 mensen op de tribune.
Er kunnen meer mensen in het Tegelse openluchttheater De Doolhof. Maar een
publiek van ruim vijfhonderd mensen kan op anderhalve meter afstand van elkaar
zitten. Ook als deze coronamaatregel in de zomer van kracht blijft, is de verwachting
dat met dik vijfhonderd mensen per voorstelling het benodigde aantal bezoekers 40.000 - gehaald kan worden.
Maar dan moet wél uiterlijk begin mei duidelijk zijn of theatervoorstellingen als de
Passiespelen deze zomer zijn toegestaan. „Als er begin mei groen licht is, kunnen we
alles op tijd optuigen”, zegt Math Schmeitz. „Het is niet zo dat De Passiespelen nu
helemaal stilliggen. Maar omdat we geen kaartenverkoop hebben en dus geen
inkomsten, doen we alleen dingen die geen geld kosten. Onze acteurs repeteren volop.
In kleine groepjes vanwege de coronaregels.”

Koud
Als alles meezit, is de nieuwe première ergens begin juli. Bedoeling is om de
voorstelling vervolgens twee keer per dag te spelen, zodat het aantal van ruim zestig
gehaald kan worden.
De Passiespelen moeten in juli, augustus en september plaatsvinden. In oktober is het
volgens de organisatie het te koud om het publiek een paar uur in een
openluchttheater te laten zitten.
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