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Hoofdrollen in ‘drs. Down!’ voor Hugo Haenen en Anne-Mieke Ruyten.
Vandaag werd bekend dat de hoofdrollen in het filmische muziektheaterstuk drs. Down! gaan
naar Hugo Haenen en Anne-Mieke Ruyten. Andere belangrijke rollen zijn er voor de twee
jonge acteurs met het syndroom van Down Nando Liebregts en Rutger Messerschmidt.
Ivo Niehe schreef het script van deze voorstelling na zijn interview met Pablo Pineda Ferrer. De
inmiddels 42-jarige Pablo is hoogstwaarschijnlijk de enige in de wereld met het syndroom van
Down die er in geslaagd is een universitaire graad te behalen. Inmiddels heeft Pablo een baan als
leraar, daarnaast reist hij de wereld over om zijn boodschap uit te dragen: ’stop met het
onderschatten van de mogelijkheden van jongeren met een beperking –kijk vooral naar waar ze
wél toe in staat zijn’.
In drs. Down! krijgt de hoofdrolspeler Lucas te maken met alle onbegrip, vooroordelen en
pesterijen die zich vaak voordoen in het leven van een jongen met Down.
De voorstelling -met muziek van componist Piet Souer en in samenwerking met Lucia Marthas
Insitute for Performing Arts- gaat deze zomer in première in het DeLaMar Theater in
Amsterdam. Daarna volgt tot januari 2018 een landelijke toernee langs de grote theaters.
Ivo Niehe: “Het wordt een emotionele, betekenisvolle maar ook humoristische voorstelling. Ik
ben heel blij dat de zeer ervaren acteurs Hugo Haenen en Anne-Mieke Ruyten ‘ja’ hebben gezegd
tegen de rollen van vader en moeder van Lucas. Ik weet zeker dat zij samen met regisseur Haye
van der Heyden het publiek kunnen laten voelen wat het met een gezin kan doen, als het
geconfronteerd wordt met een kind met een verstandelijke beperking.”
De voorstelling heeft een bijzondere opzet- een combinatie van video, muziek en live acteren.
drs. Down!
Scenario: Ivo Niehe
Script editor: Dick van den Heuvel
Hoofdrollen: Hugo Haenen, Anne-Mieke Ruyten, Nando Liebregts, Rutger Messerschmidt,
Gijs Stallinga, Sanne van Veen.
Project in samenwerking met Lucia Marthas Institute for Performing Arts.
Choreografie: o.l.v. Lucia Marthas m.m.v. Banu Seçen en Cora Ringelberg
Muziek: Piet Souer
Regie: Haye van der Heyden
Première: DeLaMar Theater Amsterdam 23 augustus
Tournee: tot en met januari 2018
www.drsdown.nl

