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 Het is 1972. Eurocommissaris Sicco Mansholt verandert op de valreep van zijn 
pensioen radicaal van koers en wordt fanatiek pleitbezorger van een kringloop- 
economie. Als de immer standvastige bestuurder ook nog eens verliefd wordt op 
zijn veel jongere stagiaire Petra Kelly en samen met haar op de barricades klimt, 
laat hij iedereen om zich heen in verbijstering achter.

De thematiek van MANSHOLT is actueler dan ooit: Nu we de klimaatverandering 
aan den lijve ondervinden en de stikstofcrisis acuut is, stelt het stuk een vraag 
waar niemand in de samenleving meer omheen kan: heb jij de moed om je leven 
te veranderen? En hebben wij, als maatschappij, de moed om een nieuwe koers 
te gaan varen. Een groot maatschappelijk thema in een persoonlijk verhaal over 
mensen in crisis.

“Mansholt is een ontroerend pleidooi voor de liefde en idealisme, dat schrikbarend 
weinig aan urgentie heeft ingeboet”, schreef het Parool.

Op veler verzoek is de voorstelling MANSHOLT dit seizoen weer 
terug. Nu in een splinternieuwe tent, waarin het publiek beschut 
zit tegen weer en wind, volledig Corona-proof, met een fantastisch 
uitzicht op het boerenlandschap rondom. We staan met  Mansholt 
komende zomer op zes locaties verspreid over het hele land.
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ARTISTIEK TEAM
Tekst: Tjeerd Bischoff
Regie: Jeroen van den Berg
Lichtontwerp: Paul van Laak
Componist: Jaap van Keulen
Kostuumontwerp/toneelbeeld: Ellen Klever



“MET EEN HANDJEVOL UITSTEKENDE 
ACTEURS, EEN SNELLE OPEENVOLGING
VAN DIALOGEN EN EEN HANDZAAM 
DECOR IS DIT PUUR TEKSTTONEEL.”
VOLKSKRANT

De jury:
“Documentair theater; goed geschreven, 
sterk geregisseerd en gespeeld. Maar 
bovenal een intrigerende inhoud. IJzersterk 
gespeeld door Helmert Woudenberg.” 

De voorstelling werd door publiek en pers bejubeld en door het Nederlands 
Theater Festival geselecteerd als een van de beste voorstellingen.
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SPEELLIJST MANSHOLT 2021

16 - 18 juli (Try out) Haastrecht
18 juli (Try out / Matinée)
21 - 24 juli  Haastrecht
24 juli Talkshow de Toekomst

27 juli - 31 juli Genderen
31 juli Talkshow de Toekomst

3 - 7 augustus  Eelde 
7 augustus Talkshow de Toekomst
11 - 14 augustus Eelde
14 augustus Talkshow de Toekomst

18 - 22 augustus Deventer
21 augustus Talkshow de Toekomst
22 augustus (Matinée)

25 - 29 augustus Deventer 
28 augustus Talkshow de Toekomst
29 augustus (Matinée) 

1 -  5 september Zaandam
4 september Talkshow de Toekomst
5 september (Matinée)

8 - 12 september  Haarzuilens
9 september Talkshow de Toekomst
12 september (Matinée)
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