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Boerderij Hofstede Terweide
achter de Paper Dome
Leidsche Rijn

Stel dat het heel hard regent. Stel dat de rivier het water niet meer aankan, dat het land
overstroomt en je weiland verandert in een eiland. Wat doe je dan? De Koe twijfelt niet. Ze
springt in het kolkende donkere water van de rivier en begint te zwemmen of haar leven ervan
afhangt. Nee, niet óf. Haar leven hángt ervan af. De Koe wist niet eens dat ze kon zwemmen.
Ze haalt de overkant en voelt zich fantastisch. Ze wil nooit meer terug naar de stal en ook niet
achter een hek. De Koe wil vrij zijn. Vrij en wild. Er is geen land meer met haar te bezeilen.

Paul Feld schreef de muziektheatervoorstelling ‘De Wildheid van de Koe’ speciaal voor Tweetakt.
Hij schrijft vaak over actuele maatschappelijke onderwerpen die hij, met een aanstekelijk enthousiasme, verbindt met zijn kleurrijke fantasie.
Daphne de Bruin is actrice, regisseur en schrijfster. Ze maakt graag voorstellingen over sterke
vrouwelijke iconen.
Fort van de Verbeelding maakt grote muzikale, theatrale projecten waarbij het publiek niet
achterover kan leunen: zij zijn zelf het orkest. In ‘De Wildheid van de Koe’ spelen de kinderen op
de meest uiteenlopende instrumenten (nieuw ontwikkelde gitaartjes, steigerbuizen etc.). Pak
emmers en pollepels uit de kast en ga vast oefenen.

‘De Wildheid van de Koe’ is een productie van Fort van de Verbeelding, Growing up in Public, Via
Vinex en Tweetakt Tekst Paul Feld Regie Daphne de Bruin Spel Anna Hermanns en Steve Hooi
Muziek Fort van de Verbeelding met Peter de Boer, Lobke van Beuzekom en Daan Mathot
Productie Jolijn van Leersum en Daniëlle Hermeler Met dank aan Basisschool De Achtbaan,
Harmonie Orkest Vleuten
Wanneer

zo 21 maart 13.00 uur (première) & 16.00 uur, ma 22 maart 13.30 uur & 19.30 uur,
di 23 maart 10.30 uur & 13.30 uur, wo 24 maart 16.00 uur & 19.30 uur,
vr 26 maart 19.30 uur, za 27 maart 16.00 uur & 19.30 uur,
zo 28 maart 13.30 uur & 16.00 uur

Locatie

Boerderij Hofstede Terweide (Hogeweide 3, Leidsche Rijn)

Leeftijd

8+

Duur

45 minuten

Website

www.fortvandeverbeelding.nl / www.viavinex.nl / www.tweetakt.net

Mede mogelijk gemaakt door provincie Utrecht, gemeente Utrecht, Fentener van Vlissingen Fonds

