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Pierre Cuypers in zijn werkkamer.
© Archief Cuypers Huis

ROERMONDSE ARCHITECT

Muzikaal theaterstuk over Pierre Cuypers
op de planken in 2021
Eind 2021 wordt in Roermond het Muziektheater Cuypers opgevoerd. Audities voor
rollen in de theatervoorstelling die eind 2021 wordt opgevoerd, beginnen
binnenkort.
DOOR REMCO KOUMANS

In 2021 is het honderd jaar geleden dat de Roermondse architect Pierre Cuypers (18271921) overleed. Een speciaal daarvoor opgerichte stichting is nu bezig met de
voorbereidingen voor een muzikaal theaterstuk dat gaat over het leven en werk van de
architect.
De website (https://www.muziektheatercuypers.nl/)voor het theaterstuk is gisteren live
gegaan. Geïnteresseerden kunnen online auditie doen voor rollen in het stuk. Eind
augustus vinden de live-audities plaats in theaterhotel De Oranjerie.
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„We noemen het bewust geen musical omdat het meer is dan dat”, vertelt Anita Douven
namens de stichting. „Het is zang en dans, tekst die wordt voorgedragen. Muziektheater
dus. Ton Nizet heeft het script en de liedteksten geschreven, Hub Boesten verzorgt de
muziek en de regie is in handen van Bart Segers.”
Die laatste regisseerde eerder ook al de Roermondse opera bouffe Schinderhannes. Het
muziektheater over Pierre Cuypers zal niet alleen gaan over de perfectionistische
architect, maar ook over zijn rol als vader van een gezin en over hoe hij was als persoon.
Het stuk zal plaatsvinden in een ‘bijna abstract minimalistisch vormgegeven decor’, zoals
de stichting het zelf omschrijft.
Voor de invulling van de rollen is inmiddels een website in het leven geroepen waar
mensen online auditie kunnen doen. Anita Douven: „Geïnteresseerden moeten drie
audio- en video-opdrachten insturen. Op basis daarvan zal een selectie worden gemaakt
van mensen die eind augustus mee mogen doen aan de live-auditie. Nog geen enkele rol
staat al vast, dus iedereen kan iets inzenden. Wel is het zo dat we professionals zullen
uitnodigen om auditie te doen. Maar we schrijven ook theaterscholen aan in de hoop dat
daar nog onontdekt talent rondloopt.”
Opvoering van de zes voorstellingen van het stuk, waarin 31 acteurs en zangers zullen
figureren, is voorzien voor december 2021.
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