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September 1629. ’s Hertogenbosch 
wordt al vier maanden belegerd door 
de troepen van Prins Frederik Hendrik. 
Grote delen van de stad zijn verwoest, 
het dodental loopt op, hongersnood 
en ziekte teisteren de bevolking. In het 
Zwanenbroedershuis krijgen bisschop 
Michael Ophovius en militair gouverneur 
Van Grobbendonck te horen dat er 
geen hoop meer is op bevrijding. Vanaf 
dat moment staat bisschop Ophovius 
voor een onmogelijke keuze. Moet hij, 
zoals de gouverneur wil, de burgers 
oproepen de stad tot de laatste druppel 
bloed te verdedigen? Of moet hij 
capituleren, wat verbanning van hemzelf, 
zijn broederschap en de katholieke kerk 
inhoudt?

Zijn geloof dwingt hem voor de strijd te 
kiezen - verlossing na de dood is immers 
belangrijker dan het wereldse bestaan. 
Maar wat is die Hemelse redding waard 
wanneer dat de vernietiging betekent 
van alles wat hem op deze aarde is 
toevertrouwd?

In de grote zaal van het 
Zwanenbroedershuis neemt verteller 
Alexander de Bruijn u mee naar een 
cruciaal moment in de Nederlandse 
geschiedenis. Een nieuwe tekst vol 
spanning, humor en dramatiek. Gespeeld 
op een unieke locatie in het hart van de 
stad, met een verrassend geluidsdecor 
van regisseur Albert van Andel.

tekst en spel Alexander de Bruijn
regie en vormgeving Albert van Andel
dramaturgie Hannah Ester
advies vormgeving en uitvoering 
decor Henk Geurds 
arrangementen en audioproductie 
Akim Moiseenkov 
kostuum Petra Rietberg

met dank aan Dorus van der Meer, Tom 
Witlox, Antiman, Festival Boulevard, Klop 
Early Keyboard Instruments in samen-
werking met de Illustre Lieve Vrouwe 
Broederschap ‘s-Hertogenbosch 
met financiële steun van Stichting 
1629, LIRA Fonds, Prins Bernhard Cul-
tuurfonds Noord-Brabant, Twaalf Apos-
telen, Stichting de Voormalige Katholieke 
Spaarbank, Stichting Tilmanshof, Stichting 
Baron van Hugenpoth tot Aerdt

do  1  augustus  20:30 uur première
vr  2  augustus  20:30 uur
za  3  augustus  20:30 uur
zo  4  augustus  20:30 uur
wo  7  augustus  20:30 uur
do  8  augustus  20:30 uur
vr  9  augustus  20:30 uur
za  10  augustus  15:00 en 20:30 uur
zo  11  augustus  15:00 uur

toegankelijkheid
De voorstelling is rolstoeltoegankelijk en  
geschikt voor mensen met een visuele 
beperking

meer informatie en kaarten www.festivalboulevard.nl
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