
Na de succesvolle voorstelling “A Streetcar named Desire” is Toneelgroep Maskerade 
begonnen met de repetities van “Lang en Gelukkig”. De Helmondse theatergroep bereidt 
zich voor op maar liefst zeven doldwaze voorstellingen in maart 2011. Onder regie van Dirk 
van der Pol gaan ook dit jaar weer alle registers open. Het wordt een spectaculair 
theaterfeest voor jong en oud. Totaaltheater zoals het publiek dat van Maskerade gewend 
is, compleet met zelfgemaakte kostuums, betoverende decors en speciaal voor deze 
voorstelling gemaakte filmbeelden en muziek.   
 

“Lang en Gelukkig” gooit met veel vaart en ondeugende grappen de verhaallijnen van 
Assepoester, Roodkapje en nog veel meer sprookjes door elkaar tot een absurdistische, 
bruisende, ontroerende en veelal hilarische familierevue.  
 

Assepoester moet verplicht in één huis wonen met haar nieuwe stiefmoeder Irma 
Grooteboezem en haar terroriserende dochters Paris en Hilton. Heimelijk droomt ze over 
die ene grote liefde. Roodkapje is erg onzeker en valt uiteindelijk hopeloos voor de 
charmes van een hongerige wolf met imagoproblemen. En de moeder van Prins Roderick 
van Oranjenassaukade vindt het hoog tijd worden dat hij een mediagenieke vrouw vindt. 
Zelf verdrijft hij liever de tijd met zijn trouwe lakei Willy. Terwijl op het Koninklijke bal alles 
uit de hand loopt, zien we de romantische balkonscène tussen de Prins en Assepoester. 
Vlak voor de kus slaat de klok twaalf en moet Assepoester terugkeren naar haar leven als 
huissloof. En heeft de grote boze wolf uiteindelijk geen trek meer in Roodkapje, of toch 
wel? Door de slotscènes van de diverse sprookjes net even anders te rangschikken leert de 
dementerende fee ons, dat als je werkelijk lang en gelukkig wilt leven, je beter van de 
gebaande paden af kunt wijken om de stem van je hart te volgen. 

 

25, 26, 27, 30, 31 maart, 1 en 2 april 2011 - Annatheater Helmond. 
Entree: € 12,00. Aanvang 20:00 uur. Zondag 14:00 uur 

Reserveringen: www.maskeradehelmond.nl of tel. 0492-535214 

 

http://www.maskeradehelmond.nl/

