
Zondag 29 december: Wegens succes reprise “Yvonne, Prinses van 
Bourgondië.” Gratis entree voor jongeren en kinderen! 
 
In het begin van het seizoen 2019/2020 speelden 11 acteurs het toneelstuk "Yvonne, 
Prinses van Bourgondië". Het toneelstuk is zo ontzettend goed ontvangen dat het 
Annatheater besloten heeft om in de kerstvakantie, met steun van CultuurContact en 
de Rabobank Helmond, het stuk te hernemen. Deze speciale voorstelling is gratis 
voor jongeren en kinderen.  
 
De kroonprins wandelt in het park en vindt het leven saai. Dan ziet hij Yvonne. Ze is 
lelijk, volgens haar tantes stroomt haar bloed te traag. De prins besluit direct met 
haar te trouwen. Niet uit liefde, maar omdat hij iedereen, en vooral zijn ouders, op de 
zenuwen wil werken. 
Yvonne zwijgt en kijkt. Het hele hof is in shock. Ieders ware aard komt naar boven en 
oude geheimen worden ontsluierd. Als je anders bent en anders doet hoor je er niet 
bij en moet je weg. Hoe kunnen ze zich in godsnaam ontdoen van prinses Yvonne? 
 
Hieronder een aantal reacties op deze voorstelling:  
 
John van der Sanden, regisseur: "Dit is dus een voorstelling die je moet gaan zien! 
Alles klopt, spel van zeer hoog niveau, prachtig decor, origineel en oorspronkelijk, 
ontroerend en voor de zoveelste keer weer het bewijs dat het Annatheater de 
mooiste voorstellingen maakt in de hele wijde omgeving." 
  
Wethouder Antoinette Maas: "Wat een leuke, originele voorstelling! Erg goed 
gespeeld en een prachtig decor!"  
 
Stefan Jung, artistiek directeur van kunstenaars collectief Carte Blanche: “Hele 
mooie voorstelling in een lief mooi theater Gaat dat zien!” 
  
Mieke Chatrou, directeur CultuurContact Helmond: “Wat ’n kanjers. Schitterende 
voorstelling in alle opzichten.” 
 
regie: Lavínia Freitas Vale Germano 
datum:  zondag 29 december 
aanvang:: 15.00 uur 
entree: kinderen/jongeren GRATIS, volwassenen € 7,50 
kaarten: www.annatheater.nl 
informatie kaartverkoop: 06-28104333 
 
De gratis kaartjes voor kinderen en jongeren is mede mogelijk gemaakt door 

  CultuurContact, bureau voor cultuureducatie en de Rabobank Helmond 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.annatheater.nl/


Gratis workshop “Yvonne, Prinses van Bourgondië” 
 
Voorafgaand aan de voorstelling “Yvonne, Prinses van Bourgondië” geef 
theaterdocent en regisseur Lavínia Germano een workshop aan jongeren en 
kinderen.  
Waarom vinden mensen het moeilijk als je anders bent? Hoe komt het dat Yvonne 
niet meer wil praten? En de prins, waarom wil hij niet doen wat zijn ouders van hem 
verwachten?  
Met al deze vragen gaan we aan de slag in een leuke en spannende workshop vol 
spelplezier. 
 
datum: zondag 29 december 
tijd: 11.00 tot 12.30 uur 
prijs: gratis 
GEÏNTERESSEERD? Neem contact op met Lavínia Germano:  
telefoon: 06-44369288 / laviniagermano@annatheater.nl  
Meer informatie: www.annatheater.nl 

Deze gratis workshop is mede mogelijk gemaakt door  CultuurContact, bureau 
voor cultuureducatie en de Rabobank Helmond. 
 
 
 
 
Het Annatheater ligt op 1 minuut loopafstand van het NS-station Helmond. 
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond. Telefoon: 0492-475255 
info@annatheater.nl ; www.annatheater.nl 
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