Ilse Warringa en Rop Verheijen spelen beiden de sterren van de
hemel in de hitserie ‘De Luizenmoeder’, die momenteel te zien
is op tv. Binnenkort kunnen we nóg meer van hen zien, want ze
duiken ook samen het theater in.
En naast hen schitteren nóg drie grote namen: Tjitske Reidinga, Elise Schaap en
Peter Blok.

HET HILARISCHE ‘SINGLE CAMPING’
Ja, dat lees je goed: vijf van de beste komedieacteurs van Nederland hebben de
handen ineen geslagen voor een geniale muzikale komedie. Het toneelgezelschap is
de komende maanden live te zien in theaters door heel Nederland met de
productie Single Camping van Bos Theaterproducties, een gloednieuwe komedie
over vijf vrijgezellen op een camping speciaal voor singles.

GLOEDNIEUWE KOMEDIE
Ilse Warringa en Rop Verheijen bedachten, samen met regisseur en schrijver Marije
Gubbels, het concept voor het stuk. De twee spelen tevens grote rollen in de
voorstelling: de therapeut Christel (Ilse Warringa), die heilig gelooft in het credo: ‘Jij
kan zonder Ander, want jij bent al Heel’ en op basis daarvan een camping opricht
voor singles, en haar ex Johannie (Rop Verheijen), die haar helpt met het opzetten
van de camping, maar ondertussen ook met zijn eigen genderidentiteit worstelt.

STERRENCAST
Op de camping komen verschillende singles samen, onder wie de kunstzinnige
Franceska (gespeeld door Tjitske Reidinga), de goudeerlijke Sandy (een rol van Elise
Schaap) en plastisch chirurg Menno (gespeeld door Peter Blok). De bezoekers
mogen van eigenaar Christel niet naar elkaar knipogen of bij elkaar in de tent
kruipen, omdat ze moeten leren gelukkig te zijn met zichzelf, maar je begrijpt: dát
loopt natuurlijk totáál anders.

‘GROF EN GRAPPIG’
Een voorstelling vol humor, dus. “De tranen rolden over mijn wangen van het lachen
toen ik de tekst las”, is de reactie van Tjitske Reidinga op het script. “Het is
allesbehalve netjes. Het is zelfs pittig. En grof en grappig. In dit stuk wordt alles
gewoon gezegd”, gaat ze verder. “Heel goed, het kan mij niet wild genoeg zijn”, aldus
de actrice.
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