Persbericht Peter Faber 75 Hoera!
Vanaf zaterdag 29 september speelt Peter Faber zijn
nieuwe voorstelling: 75 Hoera! In deze masterclass van
zijn leven geeft hij het publiek een unieke inkijk in zijn
leven en carriere van meer dan 50 jaar. Ter ere van zijn 75
ste verjaardag op 9 oktober aanstaande geeft Peter deze
uit zijn praktijk geboren interactieve voorstelling.
Hoofdthema's zijn: levenslust, energie, gouden tips en
humor: op elk van deze gebieden heeft Peter zijn sporen
ruimschoots verdiend. Hij geeft het publiek de inspiratie
en het gereedschap om het beste uit het leven en zichzelf
te halen. Een van Peters belangrijkste motto's is:
'Iedereen kan, velen willen, enkelen durven: Durf te
worden wie je bent!'.
Het vertrekpunt van 75 Hoera! is je lichaam: je partner die
dag en nacht paraat staat om jouw wensen te vervullen.
Om tijdens jouw reis op het juiste spoor te blijven heb je
aandacht, betrokkenheid en creativiteit nodig. Op zijn
karakteristiek positieve manier vertelt Peter welke keuzes
hij heeft gemaakt en welke lessen hij daaruit getrokken
heeft.
Het beginpunt van de voorstelling is zijn geboorte in
Duitsland tijdens de bombardementen op Hamburg. Vanaf
daar ontspint zich een theatrale reis die ons meeneemt
langs Peters zwervende jeugd in Amsterdam, zijn carrière
als acteur, succes, mislukking en de realisatie dat leven
een werkwoord is. In anderhalf uur tijd komen alle
avonturen, films, huwelijken en idealen voorbij.
Peter is het tastbare bewijs dat het voor iedereen mogelijk
is om geestelijk in conditie te blijven; van je eerste kreet
tot je laatste zucht. Als stimulans voor iedereen die het
leven wil vieren krijgt elke bezoeker na afloop een
levenslang geldig Kampioenspaspoort: Volg je Wens!
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Speellijst Theatertour 75 Hoera!
2018:
29-09 - Theaterroute Almelo - Almelo
08-10 - Concordia Kunst & Cultuur - Enschede
11-10 - Theater 't Mozaiek - Wijchen
12-10 - Podium Heino - Heino
13-10 - Stg. Donckhuys - Dongen
17-10 - Calypso Theater - Wijk bij Duurstede
03-11 - Z-O-U-T Cultuurhuis - Doorn
30-11 - Betty Asfalt Complex - Amsterdam
Première: 01-12 - Betty Asfalt Complex - Amsterdam
18-12 - Theaters Tilburg - Tilburg
2019:
13-01
17-01
18-01
20-01
03-02
07-02
23-02
08-03
15-03
16-03
25-04
11-05

-

School van Vrieswijk - Schalkhaar
Theater Ludens - Voorburg
Theater Twee Hondjes - Hellevoetsluis
Theater Castellum - Alphen a/d Rijn
Theaters Maassluis - Maassluis
Theater De Voorvegter - Hardenberg
Theater De Wegwijzer - Nieuw- en St. Joosland
Theater De Schalm - Veldhoven
Theater Mozaiek - Zuidlaren
Vlaams Fruit - Antwerpen
Theater Het Oude Raadhuis - Hoofddorp
Stg. Vrienden v/d Zwaan Cultureel - Uitgeest

Fotocredits:
01. Brendan de Clercq
02. Brendan de Clercq
03. Jesse Faber

