
Extra Uittip: Claas-Eggbirds Producties
De Cultuurcoach van Enschede en de Huis aan Huis geven elke week de Enschedese 
amateurkunst de gelegenheid een uittip te verzorgen. Deze week aandacht voor Claas-
Eggbirds Producties met De Minnaar

Wie zijn jullie?

Wij zijn Laura Claas en Daan Egberts, twee
liefhebbers van (toneel)schrijver Harold Pinter.
Wij hebben o.a. bij de studenten
theatervereniging gespeeld maar zijn nu
samen de uitdaging aangegaan om zelf
voorstellingen te maken onder de naam 
Claas-Eggbirds Producties.

Wat gaan jullie doen?

Wij gaan het stuk De Minnaar  van Harold
Pinter spelen. Tijdens de voorstelling maak je
kennis met de dagelijkse sleur van Richard en
Sarah en hoe ze proberen deze sleur te
doorbreken. Als Richard de confrontatie aangaat met Sarah over haar minnaar, denkt Sarah in eerste 
instantie dat het een grap is. Maar als blijkt dat Richard serieus is gaat ze de strijd met hem aan. Hij 
bezoekt toch met regelmaat een hoer en hij wéét toch dat ze vreemd gaat? Waarom heeft hij er al die 
tijd niets over gezegd!? In De Minnaar zie je de strijd om een relatie te redden. Of dat gaat lukken... 

Wat maakt jullie voorstelling speciaal?

Het overheersende thema, vreemdgaan, is iets waar iedereen meteen een opvatting over heeft, wij als
theatermakers zelf ook. En die opvatting is niet per se positief. Wij hebben voor deze voorstelling 
gezocht naar de essentie van een liefdesrelatie en wat er gebeurt als één van beide vreemdgaat. 
Tegelijk hebben we gezocht naar de betekenis van de teksten van Harold Pinter, onze opvatting 
daarover en de invloed daarvan op onze ideeën over liefde. Wij zijn de uitdaging aangegaan om ons 
eigen wereldbeeld op de proef te stellen; durft u met ons mee te gaan in dit onderzoek?

Waar en wanneer kunnen we jullie zien?

Wij spelen deze voorstelling op vrijdag 19 februari om 20:30 uur in Het Vestzaktheater (Walstraat 35). 
Entree is 8,50 euro, inclusief drankje. Kaarten zijn te reserveren via www.hetvestzaktheater.nl.

Verder nog iets te melden?

Wij zijn heel benieuwd naar de reacties op onze eerste eigen productie en horen graag tips voor een 
volgende voorstelling. Stuur daarover gerust een mailtje naar claaseggbirds@gmail.com.

http://www.hetvestzaktheater.nl/

