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VOORSTELLINGEN VANAF 15 APRIL 2017!  NU BOEKEN!

RESERVEREN:  0648151584 | INFO@THEATERHUISAMALIA.NL | WWW.THEATERHUISAMALIA.NL



“Ooit zal ik mondiger zijn. Niet volgende week,  
ook niet over een jaar, maar ooit”

Stel: Het is dinsdagochtend 9.00 uur, je hebt een vrije ochtend van je werk 
genomen, je zit nog in je badjas met een kop koffie en de krant aan de tafel. Net als je de krant 
openslaat wordt jouw heerlijke voorgenomen rustige ochtend in één klap beëindigd door een 
stem die roept: ‘GOEEEEIIEEEEMMOOORRRRGUUUHHH!!!!’.’ Oh nee, de werkster.  
Helemaal niet meer aan gedacht!’
  

‘UPSTAIRS DOWNSTAIRS’ MET HUMOR EN  
IRONIE GESCHREVEN EN GESPEELD’

Deze succesvolle (vijfsterren) theaterproductie Upstairs Downstairs -  
met inmiddels meer dan 50 uitverkochte voorstellingen- wordt gespeeld  
in het 19e eeuwse huis huis, waar Theaterhuis Amalia sinds 1 januari 2017  

is gevestigd; in de Amaliastraat te Den Haag. Een prachtige locatie op  
steenworp afstand van Paleis Noordeinde.

In  Upstairs Downstairs  zien we twee vrouwen: Paula, een jonge werkende moeder en haar hulp 
in de huishouding, Irma. Op herkenbare, soms ontroerende, dan weer scherpe en hilarische, 
wijze zal het publiek meegenomen worden in de wereld van deze twee vrouwen en hun 
onderlinge verhouding.

Door het toneelstuk te spelen in de woonkamer van het uit de negentiende eeuw afkomstige  
huis, geeft het Amaliatheater een knipoog naar de tijd, waarin de maatschappij ingedeeld was 
in rangen en standen en sociale en culturele ongelijkheid maatschappelijk geaccepteerd én 
benadrukt werd. Terug te zien in de architectuur van het huis: een bel-etage, een souterrain 
met dienstingang en keuken. 
 
Actrice Sheila Lever: “In die tijd droeg de ‘dienstmeid’ een uniform, een schort, en moest apart eten  
en drinken. Er heerste een streng onderscheid tussen het leven ‘Upstairs’ en het leven ‘Downstairs’.
 
Maar wie zijn de ‘dienstmeisjes’ anno 2015? 
Hoe is uw relatie met uw ‘hulp aan huis’ eigenlijk?

SPEELDATA: 15 APRIL - 6 JUNI 2017 
(zie speellijst website)

LOCATIE: THEATERHUIS AMALIA,
AMALIASTRAAT 12, DEN HAAG

Tickets: www.theaterhuisamalia.nl/kaartverkoop  
of mail: info@theaterhuisamalia.nl
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