De nieuwe theatervoorstelling van Tjerk Ridder
Te zien vanaf augustus 2018
Bonne Route! een man, een ezel, een reisverhaal
Tjerk Ridder is Utrechts theatermaker, muzikant en schrijver. Maar tegelijk: reiziger, verteller
en inspirator. In de zomer van 2017 loopt Tjerk samen met zijn ezeltje Lodewijk een
culturele voetreis van Parijs naar Utrecht. Geïnspireerd door Martinus van Tours, ofwel Sint
Maarten ervaart hij wat het is om lopend, open en kwetsbaar, onderweg te gaan en
afhankelijk te zijn van anderen. Spontaan ontmoet hij allerlei mensen én zichzelf. Tijdens de
800 kilometer lange route van de Franse hoofdstad Parijs via Amiens, Ieper, Gent terug naar
zijn geboortestad Utrecht wordt hij geconfronteerd met tijd, afstand en grenzen. Maar ook
met zijn verlangens, de drang naar controle en bezit.
Deze inspirerende maar ook intensieve tocht vol bijzondere verhalen heeft geleid tot Bonne
Route, Tjerks derde theatervoorstelling op het thema ‘Het leven is een reis’.
Ondersteund door pianist Jochem Braat en filmfragmenten vertelt en zingt Tjerk over zijn
ervaringen in deze bijzondere voettocht van Eiffeltoren naar Domtoren.
Komende zomer trekt Tjerk het Martinus-pad door naar Noord-Nederland, van Domtoren
naar Martinitoren. Samen met ezeltje Lodewijk loopt hij stapvoets vanaf 1 juli via NoordHolland, via de afsluitdijk naar Friesland, als onderdeel van het programma Leeuwarden
2018. Het thema Iepen Mienskip (open gemeenschap) heeft een duidelijke link met het
Martinus-thema Delen.
Vervolgens gaat de tocht van de provincie Friesland door naar de provincie Groningen. Op
donderdag 23 augustus arriveren Tjerk en Lodewijk onder de Martinitoren, waar zij
ontvangen worden door burgemeester Den Oudsten.
Gezamenlijk lopen zij naar het Noorderplantsoen voor de opening van Theaterfestival
Noorderzon. Daar is de voorstelling Bonne Route te zien van 23 t/m 27 augustus.

“Twee maanden buiten leven, voornamelijk in een tent en zonder het comfort van mijn
normale alledaagse leven hebben mijn wereldbeeld doen kantelen”.

Kijk voor actuele informatie op tjerkridder.com

