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Persbericht
PASSIESPELEN TEGELEN 2021
“Wat een emotionele en prachtige voorstelling!“

In Openluchttheater De Doolhof in Tegelen kunt u deze zomer de openluchtvoorstelling
HEM ACHTERNA. EEN PASSIESPEL beleven. Het 21ste Passiespel zorgt er met 300
passiespelers voor dat deze 90 jaar oude Tegelse traditie sprankelt als nooit te voren.
Vanaf zaterdag 3 juli t/m zondag 5 september staan er maar liefst 36 voorstellingen op
de agenda. Coronaproof.
De Limburger:
"Het plezier en vooral de gretigheid om eindelijk op dat podium te staan spat van de spelers
af." En:
"Met name Marcel Claessen acteert alsof hij niet anders doet... Claessen heeft een
aangename podiumpresence, je gelooft hem in zijn rol van een zachtaardige Jezus
onmiddellijk."
De Passiespelers verbeelden in ‘Hem achterna’ het emotionele verhaal over de laatste dagen
van Jezus. Aan dit aloude bijbelverhaal 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. Deze mix maakt de Tegelse Passiespelen zo bijzonder. Bekende en nieuwe
verhalen smelten samen in spectaculair openluchttheater over strijd, onderdrukking en
verdriet. Maar ook over een oprecht geloof in een betere wereld.
Cees Rullens: “Wij roepen graag dat de Passiespelen de spiegel zijn die de maatschappij
nodig heeft op dat moment. Naast de oorlogen die blijven oplaaien en de onmenselijke
vluchtelingenstroom, toont de pandemie, die verschrikkelijk voortwoekerde over de wereld,
ons een samenleving die een spiegel bleek voor ons allemaal. We konden niet meer
samenkomen, niet meer samen vieren, niet meer samen treuren. Wat hebben we dat gemist.
Wereldwijd zal de mensheid zich dadelijk herpakken. Dan valt er wat ons betreft iets te leren.
In alle bescheidenheid doen wij in Tegelen nu al wat wij mogen en moeten doen: het publiek
een voorstelling bieden. Eentje die er toe doet.”

De filmische muziek en zang, het immense decor en fraaie kostuums zijn een lust voor oor en
oog. Maar vooral ook de sterke cast neemt u mee in het emotionele verhaal. Toch is HEM
ACHTERNA een stuk van nu. “Flikker toch op met je liefde”, roept de cynische tiener Ruby die
gebukt gaat onder huiselijk geweld. Bekende en nieuwe verhalen smelten samen in een
unieke theaterbelevenis voor jong en oud. Theater dat schuurt, raakt, verbindt.
Enkele reacties van bezoekers:
“Wat een emotionele en prachtige voorstelling!“
“Het verhaal vertaald naar deze tijd. Voor Jong en Oud!! Chapeau!”
"Ook als je niks met religie hebt laat dit stuk zien wat je ook nu in de dagelijkse praktijk ziet.
(On)eerlijke vriendschap, verraad, slappe overheidsdienaren en misgunning van succes dat
goedwillende mensen hebben."
De 21ste editie van de Passiespelen Tegelen komt ruim een jaar na de geplande première op
het podium en is een van de eerste grote theaterproducties die live mét publiek te zien is.
Cees Rullens: “De droom is dat het publiek innerlijk rijker naar huis gaat. We kunnen allemaal
wel wat spirituele vitaminen gebruiken.” De Passiespelen worden tot aan de finale voorstelling
op zondag 5 september 36 maal opgevoerd. De productie wordt coronaproof op het toneel
gebracht. Ook de tribune is groot genoeg om op anderhalve meter van andere huishoudens
zorgeloos te genieten. In de reeks voorstellingen bieden de Passiespelen voorstellingen aan
met audiodescriptie voor blinden en slechtzienden en met simultaanvertaling in het Duits.
www.passiespelen.nl
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Neem voor verdere informatie naar aanleiding van persbericht contact met Math
Schmeitz, communicatie: math@passiespelen.nl / 043-4094967 / 06-51385691.
Mocht u meer willen weten of aanvullende documentatie – ook beeldmateriaal of een
impressie van de muziek – willen ontvangen of anderszins, neemt u dan even contact op.
Voorzitter Jos Teeuwen en regisseur Cees Rullens staan u graag te woord.
Datzelfde geldt ook voor de leden van ons professioneel artistiek team én voor
onze medewerkers, allen amateurs / vrijwilligers.
Wij hopen uw belangstelling gewekt te hebben voor de Passiespelen 2021.

