12

metro

ENTERTAI N M ENT

MAANDAG 28 AUGUSTUS 2006

Ruim 1200 keer Lion King
Gisteravond werd de 990ste
en allerlaatste Scheveningse
voorstelling van ‘The Lion
King’ gespeeld. Jerrel Houtsnee deed de musical meer
dan 1200 keer. Maar tijdens
het spetterende slot was hij er
niet bij.

34 miljoen
• Wereldwijd hebben nu 34 miljoen
mensen het visuele en muzikale
theaterspektakel gezien. Op 13
november 1997 beleefde The Lion
King haar wereldpremière op
Broadway (New York).

Op 4 april 2004 ging de Joop van
den Ende Theaterproduktie The
Lion King in première in het Fortis
Circustheater in Scheveningen.
Eind augustus 2006 stond de musical over leeuwenwelp Simba en
‘The Circle of Life’ er nog altijd.
Meer dan 1,7 miljoen Nederlanders kochten een kaartje voor 990
voorstellingen, waarbij in ‘s lands
recordtijd de 1 miljoen tickets
werden bereikt. Gisteravond betraden voor de laatste keer in Scheveningen zestig castleden de bühne
(in totaal deden negentig acteurs
en actrices mee) en viel het doek.
The Lion King maakt plaats voor
Beauty and the Beast (vanaf 15 september) en Tarzan (per april 2007).

Gemene hyena
Onder meer Danny Yanga, Carolina Dijkhuizen en Danny de
Munk vormden de succesvolle
cast. Maar vooral was daar Jerrel
Houtsnee uit Amsterdam. Als de
wat domme gemene hyena Banzai
en soms als understudy voor Mustafa en Scar. Niet minder dan 1250
keer trad hij op, 400 keer in Duits-

JERREL HOUTSNEE als hyena Banzai en zichzelf. Hij miste het slot van The Lion King.

met de lange staat van dienst enkele dagen van tevoren. “De productie was geweldig. Vrienden
gaan allemaal een kant op, waarvan een aantal terug naar Afrika.
Er is in die 2,5 jaar zo’n onderlinge band geschapen, dat het een

land en 850 maal in Scheveningen. “Tussendoor hield ik een sabbatical year”, zegt Houtsnee. “Ik
wist in Duitsland al dat ik ook de
Nederlandse Lion King zou doen.”
Het slot moet wel een heel speciale dag worden, weet de man

emotioneel gebeuren is.” Dan
moet hij echter wat toegeven:
“Maar ik ben er niet bij.”

Hij gaat veel mensen missen, maar
aan de andere kant is hij gisteravond met zijn volgende uitdaging begonnen: The Wiz in het
Beatrixtheater in Utrecht. Als Blikkeman is hij een van de hoofdrolspelers in The Wiz. Houtsnee vorige
week: “Ik heb afgesproken kort
voor de voorstelling telefonisch
contact te hebben. Dan ben ik er
toch een beetje bij. Na mijn optreden ga ik snel naar het eindfeest
in Scheveningen. Ja, dat was lang
een beetje mijn tweede thuis. Het
Beatrixtheater is best wennen,
maar dat komt goed. The Wiz is
zo’n groot feest.”
Eerst kreeg The Lion King een
spetterend eind. En zo hoort het,
vindt Houtsnee. “Het is nu eenmaal een musical waar je elke
keer weer kippenvel van krijgt. Ik
mag de voorstelling dan wel 1250
keer gedaan hebben... ik ken een
familie die zeker veertig keer in
Scheveningen is komen kijken.
Dat zegt wel genoeg.”

Nieuwe uitdaging
Jerrel Houtsnee heeft een dubbel
gevoel bij de allerlaatste Lion King.

ERIK JONK
Metro-verslaggever

hotel
SUPER-DE-LUXE
jzen!
tegen bodempri

EN
LAATSTE PLAATS
in TOPmaanden
Sept. & Okt.

INCLUSIEF:

• verblijf in Marriott
Hotel Stuttgart****+
• 2-persoonskamer
• uitgebreid ontbijtbuffet

79!

v.a.

v.a.

69!

INCLUSIEF:

NÉRGENS
voordeliger!

• verblijf in hotel
Gottinger****
• 2-persoonskamer
• uitgebreid ontbijtbuffet

139!

INCLUSIEF:
• verblijf in Hilton
Weimar****
• 2-persoonskamer
• uitgebreid ontbijtbuffet
• gebruik sauna, fitness en
overdekt zwembad

v.a.

INCLUSIEF:
• verblijf in
Intercontinental
Keulen*****
• 2-persoonskamer
• uitgebreid ontbijtbuffet

v.a.

SUPER-DE-LUXE
HOTEL in hartje
centrum!

®

KNALVOORDEEL DUITSLAND!

125!

Bruisend KEULEN Marriott STUTTGART Het BEIERSE WOUD Hilton WEIMAR
Grandioze 2-/3-/4-daagse autoreis

Luxe en voordelige 3-/4-daagse autoreis

ONTDEK DEZE MODESTAD...

Prachtige 8-/15-daagse autoreis

ONTDEK DEZE STAD EN OMGEVING…

• talrijke prachtige winkels, boetiekjes en de
vele schitterende warenhuizen in o.a. de
beroemde winkelstraat Schildergasse
• de Gotische Dom, de blikvanger van Keulen
• vele monumenten, zoals o.a. de Romaanse
Hanhnentor en de Romeinse Römerturm

•
•
•
•
•

DÁÁROM HET BEIERSE WOUD...

Schlossplatz, met het paleis Neues Schloss
Schillerplatz, in het centrum van Stuttgart
prachtig landschap met glooiende heuvels
vele wandel- en fietsmogelijkheden
het Killesbergpark en de adembenemend
mooie natuur van het Zwarte Woud

•
•
•
•
•

wandelen of fietsen door de omgeving
het middeleeuwse centrum van Waldkirchen
het stadje Zwisel en het mooie Bodenmais
de stad Passau, met de prachtige Altstadt
Regensburg, gelegen aan de Donau met
knusse pleinen en gezellige kleine steegjes

INTERCONTINENTAL KEULEN*****

HOTEL MARRIOTT STUTTGART****+

HOTEL GOTTINGER WALDKIRCHEN****

• 5-sterren hotel nabij historisch centrum
• o.a. diverse restaurants, wijnbar en overdekt zwembad (tegen betaling)

• prachtige ligging in een heuvelachtige
omgeving, nabij Stuttgart
• o.a. restaurant, bar, zwembad en fitness

• slechts 350m van het middeleeuwse centrum
• o.a. gezellige bar, restaurant met prachtig
uitzicht op het Beierse Woud en sauna

Vrijwel iedere vr. en za. van 8/9 t/m 28/10
2 dgn
3 dgn
4 dgn
v.a. € 79
v.a. € 115
v.a. € 149
v.a. € 69
v.a. € 109
v.a. € 149

Vrijwel iedere do. en vr. van 31/8 t/m 27/10
3 dgn
4 dgn
Augustus
–
v.a. € 99
September
v.a. € 79
v.a. € 99
Oktober
v.a. € 79
v.a. € 99
Toeslagen: 1-pk v.a. € 44 en reserveringskosten
€ 15 per boeking. Prijzen zijn per persoon en gebaseerd op een bezetting van 2 personen.
Reisnummer AUTO 17.788, www.kras.nl/17788

Vrijwel iedere vrijdag van 3/9 t/m 22/10
8 dgn
15 dgn
September
v.a. € 139
v.a. € 255
Oktober
v.a. € 139
v.a. € 255
Toeslagen: 1-persoonskamer v.a. € 43 (per week),
diner v.a. € 70 (per week) en reserveringskosten
€ 15 per boeking. Prijzen zijn per persoon en gebaseerd op een bezetting van 2 personen
Reisnummer AUTO 17.523, www.kras.nl/17523

September
Oktober

Toeslagen: 1-pk v.a. € 40 en reserveringskosten
€ 15 per boeking. Prijzen zijn per persoon en gebaseerd op een bezetting van 2 personen.
Reisnummer AUTO 17.709, www.kras.nl/17709
NIEUW... de dagklapper!
Elke maandag t/m donderdag één aanbieding
met spectaculaire KORTING! Deze dagklapper is
de gehele dag alleen via internet te boeken.

•
•
•
•

bakermat van de Duitse klassieke literatuur
vele musea, o.a. het Goethemuseum
geboortehuis van Goethe en Schiller
uitstapjes naar indrukwekkende steden
Dresden, Erfurt en de stad Naumburg

HILTON WEIMAR****
• luxe hotel, ligt in prachtig Thüringen
• o.a. gezellige bar, restaurant, binnenzwembad
en whirlpool
Vrijwel iedere ma., di., za. en zo van 29/8 t/m 15/12
4 dgn
5 dgn
6 dgn
7 dgn
Aug.
–
v.a. € 179
–
–
Sept.
–
v.a. € 179 v.a. € 219 v.a. € 259
Okt.
–
v.a. € 179 v.a. € 219 v.a. € 259
Nov. v.a. € 125 v.a. € 159 v.a. € 189 v.a. € 229
Dec. v.a. € 125 v.a. € 159 v.a. € 189 v.a. € 229
Toeslagen: 1-persoonskamer v.a. € 93, diner v.a.
€ 63 en reserveringskosten € 15 per boeking.
Prijzen zijn per persoon en gebaseerd op een
bezetting van 2 personen.
Reisnummer AUTO 17.524, www.kras.nl/17524

www.kras.nl

ma t/m vr: 08.30-18.00 uur

073 – 5 999 999 za: 10.00-15.00 uur

Of boek bij één van onze 19 KRAS SterVakanties reisbureaus: Alkmaar • Almere • Alphen a/d Rijn • Apeldoorn • Arnhem • Breda • Delft
• Den Bosch • Den Haag • Eindhoven • Haarlem • Hengelo • Hoorn • Leeuwarden • Nijmegen • Rotterdam • Tilburg • Utrecht • Venlo
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Informatie en
boekingen:

Geweldige 5-/6-/7-/8-daagse autoreis Thüringen

DÉ CULTUURSTAD VAN DUITSLAND...

