PERSBERICHT

Almere, 31 mei 2022

Simon Heijmans maakt voor Suburbia en Floriade Expo 2022 nieuwe
locatievoorstelling
Speciaal voor de Floriade Expo 2022 presenteert Suburbia de gloednieuwe theatervoorstelling We
moeten iets met het landje, gemaakt en gespeeld door Simon Heijmans. Een verzonnen
familiegeschiedenis in een vers geplant oerbos.
Talentvol theatermaker en acteur Simon Heijmans maakt en speelt zijn nieuwe theatervoorstelling bij
Suburbia met actrice Imke Smit op locatie in het Oerbos. Dit is een van de eerste gebieden in Almere
die beplant werden toen de stad nog een polderwoestenij was. Het Oerbos bevindt zich op het
huidige Floriadeterrein.
Een broer en zus hebben elkaar al jaren niet gezien. Nu is papa net begraven. Zij zijn de laatste
uitlopers van de stamboom van een welgestelde familie. Na hen is er niets. Nu moet worden bepaald
hoe hun rijkdom wordt verdeeld. Dus moeten zij iets met het landje.
Allebei hebben ze een eigen toekomstvisie voor het landje. Is de ruzie over de hectares een laatste
stuiptrekking van hun familieband, of het begin van een nieuwe gezamenlijke werkelijkheid?
We moeten iets met het landje is een familieruzie over de grote vragen van onze tijd: hoe gaan we
om met de aarde? Hoe leven we samen? Komen we er nog uit met elkaar?
Tekst en regie: Simon Heijmans, spel: Simon Heijmans, Imke Smit, scenografie: Nicky Nina de Jong,
productie: Barbara Reijs, regieassistentie: Nelly Pattist, techniek: Paul Moerman.
We moeten iets met het landje is te zien op de Floriade Expo 2022 van 31 augustus t/m 17
september, van woensdag t/m zaterdag. Meer informatie via de website van Theatergroep
Suburbia: www.theatergroepsuburbia.nl/voorstelling/we-moeten-iets-met-het-landje en via de
website van de Floriade: www.floriade.com/nl/op-de-expo/kunst-cultuur/theater.

Niet voor publicatie:
Voor meer informatie, beeldmateriaal en interviews kunt u contact opnemen met Nana Jongerden,
marketing en publiciteit Theatergroep Suburbia. Beeldmateriaal kunt u ook downloaden via de
perspagina: https://www.theatergroepsuburbia.nl/perspagina/perspagina-we-moeten-iets-met-hetlandje. Mail: nana@theatergroepsuburbia.nl. Telefoon: 06-10188815.

Theatergroep Suburbia | Stadhuisplein 2 | 1315 HT Almere | 036-8448148 |
info@theatergroepsuburbia.nl | www.theatergroepsuburbia.nl

Bio’s
Simon Heijmans
Simon Heijmans maakt de komende jaren voorstellingen voor Suburbia.
Simon is acteur en theatermaker van onder andere de 5-sterren voorstellingen Voor altijd duurt een
jaar en De zachte kracht. Simon won met zijn podcast De brand in het landhuis (NTR/Radio1) de
Dutch Podcast Award 2019 en een DirectorsNL Award. Bij Suburbia maakte Simon de
locatievoorstelling NU in La Defense in Almere.
Imke Smit
Imke is actrice, theatermaker en zangeres en studeerde aan de Amsterdamse Toneelschool en
Kleinkunst Academie. Ze richtte collectief 'De Hollanders' op waarmee ze voorstellingen maakte met
Arnon Grunberg, Spinvis en Arthur Japin. Daarnaast speelde ze in de meest uiteenlopende
(muziek)theatervoorstellingen, films en series. Een wilde greep uit het theaterarsenaal zijn: Het
Nationale Toneel, Circus Treurdier, De Toneelschuur, Soldaat van Oranje en Annie De Musical. Op het
grote doek en de televisie was ze te zien in o.a. Moeder ik wil bij de Revue, Bellicher en I.M..
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