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Bekijk de actuele speellijst op www.langlevedefamilie.nl

Vanavond
vieren we
het leven

L angL eve
de

Familie

Lang Leve de Familie, een vertaling van
Time of my Life van Alan Ayckbourn, laat
zien dat we niet gewend zijn stil te staan bij
de momenten waarop we gelukkig zijn. We
kunnen wel aangeven wanneer we gelukkig
waren of gelukkig zullen zijn, maar op het
moment zelf hebben we het meestal niet
door. Ayckbourn is een meester in het
beschrijven van deze situaties, waarbij hij
tragiek altijd aan humor verbindt.
In Lang Leve de Familie beleeft een familie
zo’n zeldzaam moment van geluk. Ter ere
van moeders verjaardag dineren zij samen
in het favoriete restaurant van de familie,
niet wetende dat na vanavond alles zal
veranderen.

Lang Leve de Familie speelt in restaurants*
en theaters.
* Incl. diner

Food photo by
Valeria Aksakova

Zijn we gelukkig? Ja. Wij zijn gelukkig.
Tenminste dat denk ik. Behoorlijk gelukkig.
Toch? Ja, wie weet verdomme precies
wanneer hij gelukkig is?

Cast

Dick van Veen – de vader
Marion Juch – de moeder
Bas de Bruijn – de oudste zoon
Siebren de van der Schueren
– de jongste zoon
Saskia Broertjes – echtgenote
van de oudste zoon
Inge Wijers – de nieuwe verkering
van de jongste zoon
Frans Planken – Tuto, Aggi, Dinka,
Bengie en Ernesto Calvinu

Crew

Regie en vertaling: Jack Nieborg
Tekst: origineel door Alan Ayckbourn
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