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MET HART EN ZIEL: NIEUWE VOORSTELLING VAN LUC BOYER   
naar de gedichten van Carlos Drummond de Andrade 

 

Met Hart en Ziel, de nieuwe voorstelling van theatermaker Luc Boyer, is geïnspireerd 

door de gedichten van Carlos Drummond de Andrade. Met deze bijzondere 

voorstelling viert Boyer ook zijn tachtigste verjaardag en het feit dat hij 55 jaar in het 

vak zit. De voorstelling is slechts eenmaal te zien, en wel op maandag 26 oktober om 

20:30 uur in Theater Bellevue in Amsterdam.  

Passie en verlangen, hoofdthema’s in de gedichten van Carlos Drummond de Andrade, vertaald door  

Boyer in de voor hem zo typerende beeldende stijl. Een zoektocht naar de ander door middel van 

beweging en tegenbeweging, gedreven door een verlangen om één te worden.  

Boyer heeft een imposante staat van dienst: hij is al ruim vijfenvijftig jaar actief als theatermaker, 

performer, acteur en regisseur. Bij een breder publiek is hij bekend van de serie Unit 13, de film Wings 

of Fame (1990), een spraakmakende serie eenmalige voorstellingen in Theater Frascati en nog een 

groot aantal andere producties. Boyer heeft in zijn jaren als docent aan de Theaterschool in 

Amsterdam talloze beginnende mimespelers begeleid, wat hij na zijn pensioen met veel plezier is 

blijven doen. Tot aan de dag van zijn beroerte in 2012 was Boyer nog zeer actief en zelfstandig.  

Van de ene op de andere dag veranderde zijn leven ingrijpend: hij werd letterlijk lamgelegd en 

volkomen afhankelijk van anderen. In de jaren na zijn beroerte verwerkte hij dit gegeven in het 

eerdere, zeer succesvolle Step by Step-drieluik.  

Met Hart en Ziel is te zien op maandag 26 oktober om 20:30 

Entree vanaf € 16,- 

 

Spel: Anne Affourtit, Bennie Bartels, Luc Boyer, Jacqueline Boyer, Klaske Bruinsma, Seraphina 

Hassels, Gerindo Kartadinata, Michel Krot, Max Sondaar  

Concept en regie: Luc Boyer 

Regie-assistentie: Irene Schaltegger en Fay Boyer 

Decor: Marianne Burgers 

Productie: Michael van Isveldt en Fay Boyer 

Zakelijke leiding: Elena Hanselaar 

Beeld: Maurice Boyer 

Publiciteit: Fayst 

Voor reserveringen en meer informatie: 

Theater Bellevue 

Leidsekade 90 Amsterdam 

020-5305301 www.theaterbellevue.nl 

Bijlage: kleine versie affiche Met Hart en Ziel  
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