
BAROCKPUPPIES 
ORLANDO FURIOSO 500

Een lofzang op de kracht van de verbeelding en de illusie

Een wonderlijk 500 jaar oud Italiaans epos opnieuw verteld door een net 
zo wonderlijk gezelschap van personages, instrumenten en lichtprojecties



BAROCKPUPPIES spelen ORLANDO FURIOSO 500
Naar “Orlando Furioso raccontato dal mago Atlante” van Alberto Nicolino

Een wonderlijk 500 jaar oud Italiaans epos opnieuw verteld door een net 
zo wonderlijk gezelschap van personages, instrumenten en lichtprojecties

Alberto Nicolino (acteur)
Henk Zwart (acteur)
Harry de Wit (wonderlijk instrumentarium)
Saskia Meijs (altviool)
Marko Bonarius (contrabas)
Martijn Grootendorst (video)
Saskia Bonarius (eindregie)

De Barockpuppies nemen u mee naar een wereld van verbeelding en illusie; een wereld zoals de 
Italiaanse schrijver Ludovico Ariosto deze 500 jaar geleden beschreef. In een labyrint van verhalen 
verliezen verschillende christelijke en islamitische ridders hun interesse in de oorlog om hun 
eigen dromen na te jagen, met alle gevolgen van dien.

Het originele verhaal beslaat 4800 achtregelige strofen. Om het overzichtelijk te houden, volgen 
we drie van de tientallen ridders in het verhaal: Orlando die zijn verstand verliest in zijn zoektocht 
naar zijn grote liefde Angelica, ridder Astolfo, die met zijn wonderpaard Rabicano naar de maan 
reist om het verstand van Orlando te zoeken en de vechtlustige Rodomonte, de man van staal. 
Hij wil in zijn eentje Parijs belegeren, maar wordt door liefdesverdriet overmand. 
Dit verhaal wordt verteld door de magiër Atlante. Hij zou de loop der dingen wel wíllen 
beïnvloeden, maar hij is minder almachtig dan je zou verwachten van ‘de grootste aller magiërs’. 
Want net zoals iedereen is hij gevangen in zijn eigen lotsbestemming: geschreven door iemand 
anders.

In een sensationele draaimolen steken beeld, ritme en taal de loftrompet op de 
broodnodige kracht van de verbeelding en de illusie in het leven van de mens.

SPEELDATA  AMSTERDAM 2017
donderdag 27 april Concertgemaal (try-out) Landsmeerderdijk 213
vrijdag 28 april  Concertgemaal (try-out) Landsmeerderdijk 213
zaterdag 29 april  Waalse Kerk (première) Walenpleintje 157
zaterdag 6 mei  Waalse Kerk Walenpleintje 157
dinsdag 9 mei  Theater de Roode Bioscoop Haarlemmerplein 7
woensdag 10 mei  Theater de Roode Bioscoop Haarlemmerplein 7
vrijdag 12 mei  Ostade’Adam Van Ostadestraat 233d

www.barockpuppies.nl


