TITUS (naar “Titus Andronicus” van W. Shakespeare)
Een theatervoorstelling door Compagnie Lodewijk Louis en Theater FroeFroe
Titus is back!
De grote generaal komt als held terug uit de oorlog.
Zijn volk heeft hij gediend. Nu is het tijd voor zijn pensioen. Hij wil genieten van zijn dochter Lavinia
en zijn kleinzoon Luciusje (Suske).
De stad verlangt van hem wel nog één laatste gift :
De gevangen genomen keizerin Tamora, Romes staatsvijand nummer één, moet lijden. Haar
oudste zoon moet eerst nog voor haar neus een kopje kleiner gemaakt worden.
Tegen zijn zin stemt Titus hierin toe en ontlokt zo de golf van wraak die hij nu net vermijden wou.
Tamora smeedt, samen met haar minnaar Aaron, een gruwelijk plan dat ervoor zorgt dat de
generaal en heel zijn familie eraan kapot gaat. Uiteindelijk reageert Titus toch en laat hij het beest
in zichzelf de vrije loop.
Een wrede tragikomedie; dat wil zeggen heel erg, en heel grappig, maar ook heel erg.
WIE IS WIE;
TITUS Andronicus
Grootste Generaal allertijden van het Romeinse Rijk, held, vader
van Lavinia en Lucius en ook “opa Tiet”

MARCUS Andronicus
Broer van TITUS, politieker, dikke vriend
en raadgever

LAVINIA Andronicus
Dochter van TITUS en motard, schoon madam die helse tijden
tegemoet gaat, tante van LUCIUSJE

LUCIUS Andronicus
Zoon van TITUS en soldaat te paard maar
ook de papa van LUCIUSJE, hij ontploft

LUCIUSJE ‘SUSKE’ Andronicus
Kleinzoon van TITUS, zoon van LUCIUS te paard, voetballer
en lieveling van tante Lavinia

‘tLIFKE Van Lavinia
Het lief van LAVINIA en koele
minaar, hij zal jong sterven

TAMORA
Krijgsgevangen genomen krengkoningin van de vijand
die trouwt met Nino Waar-het-volk-zo-zot-van-is, en zo
de nieuwe KEIZERIN van Rome wordt
CHIRON & DEMETRIUS
De zonen van TAMORA, redelijk sadistisch en dom

AARON
De “secret lover” van TAMORA en
adviseur in wraak en wreedheid,
papa van de baby

MIKE
Aankondiger van de keizer, Heraut & Rapper, de filosoof van de
voorstelling

ARNE
Muziekleverancier, ‘MAESTRO’,
van de Andronici (de familie Andronicus)

NINO Waar-het-volk-zo-zot-van-is
De nieuwe Keizer van Rome, verliefd op Tamora, iemand die we nooit te zien krijgen en waar ook
geen foto van bestaat
Kijk ook op de website voor meer info, tekstbrochure en lesmap.

