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17 AUGUSTUS T/M 1 SEPTEMBER 2018 - ENKHUIZEN

twee jonge avonturiers vinden hun weg   
in een hilarische voorstelling vol gluiperds, 
lichtekooien, romantiek, roddels en iPads

MEER DAN 50 ACTEURS IN EEN 
ONVERGETELIJKE THEATERBELEVING 
IN DE OPEN LUCHT AAN ZEE



De Ontdeckingh is een muziektheaterspektakel over een nog niet eerder verteld stukje 
historie van de 16e eeuw. Over twee Enkhuizer ontdekkingsreizigers die Holland stinkend 
rijk maakten door hun bravoure, intelligentie en doorzettingsvermogen. Een saai stukje 
geschiedenis? Integendeel. Op ludieke wijze en met prachtige muziek van Tim Knol wordt 
een beeld van Enkhuizen uit die tijd geschetst; op macht beluste gluiperige koopmannen, 
vrouwen van lichte zeden die daar niet voor onder doen, roddeltantes, dronken zeemannen 
en veel meer. Knokpartijen om onder de onderdrukking van de Spanjaarden uit te komen. 
Het ontdekken het menselijk lichaam door te snijden in lijken. Maar ook romantiek, heim-
wee, innerlijke tweestrijd. En prachtige beelden van de reizen van Jan Huygen van Linschoten 
en Dirck China. Een overdonderende voorstelling. Maar uiteindelijk gaat de Ontdeckingh over 
eeuwige vriendschap. En over hoe handig iPads eigenlijk zijn…

EEN ONVERGETELIJKE THEATERSPEKTAKEL MET MEER DAN 50 ACTEURS

Op het strand van Enkhuizen zal een spectaculair openluchttheater verrijzen waarin je meege-
nomen wordt door de tijd d.m.v. animaties en meer dan 50 acteurs met in de hoofdrollen:

Jeroen C. Molenaar   .. (The Bridges of Madison County, De Gelaarsde Kat, Dribbel)

Ian Bok  ........................ (Beatrix-Oranje onder vuur, Johan Cruijff, Het Verzet Kraakt) 

Willemijn Maandag ........................................... (My Fair Lady, Evita, A Chorus Line) 

Boy Ooteman  ............................. (Soldaat van Oranje, Vechtershart, King of Games)

Megan Roele  ................................................ (Zangdocent bij Theaterschool De Cast)

MAAK JE OP VOOR EEN KOSTELIJK AVONDJE UIT
De Ontdeckingh staat voor een onvergetelijke beleving aan zee, zowel in het openlucht-
theater als op het festivalterrein. Onze scheepskoks toveren met verse producten een heer-
lijk scheepsmaal op tafel. Ook zijn er tal van speciale arrangementen en activiteiten op het 
festivalterrein en in de stad. Op de www.ontdeckingh en social media vind je meer informatie.

3D impressie van het decor


