
Het jongerentheater van KAF Academie en CKV Almere speelden 3,4,5 februari een echte 
Shakespeare.  “Romeo, o Romeo, waarom ben jij Romeo?”   
Een Romeo & Julia dus, in de regie van Peter Huppes. 
 
Of je nou theaterliefhebber bent of niet, iedereen kent de iconische zin uit dit iconische theaterstuk: 
Romeo en Julia. Voor de acteur/actrice die Romeo of Julia speelt, is het een enorme eer om deze rol te 
mogen vertolken. Voor mij was het niet anders. Toen ik vorig jaar gevraagd werd of ik Julia wilde 
spelen, heb ik volmondig ‘Ja!’ gezegd. Ik vond het een enorme uitdaging en spannend, maar had er 
heel veel zin in.  
 
En wat ben ik blij dat ik dat heb gedaan! In een half jaar hebben we met een groep van elf acteurs en 
tien figuranten een geweldig theaterstuk gemaakt. Het is heel goed hoe de samenwerking tussen CKV 
Almere en het KAF ervoor zorgt dat we ons hebben kunnen ontwikkelen.  
 
We hebben Romeo en Julia naar onze tijd gehaald, door het een kwestie van arm en rijk te maken i.p.v. 
twee rivaliserende families. Door deze simpele verandering was de haat tussen de families makkelijker 
te begrijpen voor het publiek, en op die manier kon het publiek zich beter identificeren met alle 
karakters.  
 
Het repetitieproces was niet altijd even makkelijk: sommige scènes waren erg zwaar om te doen en 
vergden ontzettend veel energie. Zoals de scène tussen Julia en haar vader waarin Julia werd 
mishandeld door haar vader en vervolgens haar ouders en au pair kwijtraakt, is emotioneel maar ook 
fysiek zwaar. Daarnaast was de scène waarin Julia zelfmoord pleegt emotioneel ook erg zwaar. Ik 
kwam vaak doodop thuis als we deze scènes hadden gedaan. Doodop, maar gelukkig wel erg tevreden. 
De scènes werden namelijk erg prachtig en ik vond het mooi om ze te maken. Bovendien was er het 
vertrouwen en een hele fijne sfeer, wat er voor zorgde dat je zorgeloos aan deze scènes kon werken.  
 
De humor in verschillende scènes zorgden voor een lichte lijn in het eerste gedeelte van de voorstelling. 
Vanaf het moment dat Romeo Julia achterlaat in haar kamer na hun nacht samen, lieten we het publiek 
echter niet meer los. Ze kregen geen moment rust om even adem te halen en de situatie voor zichzelf 
onder controle te krijgen. Als ik de reacties na afloop van de voorstellingen hoor, is deze opzet gelukt. 
Dat geeft een goed en geslaagd gevoel, want dat is wat we wilden bereiken. 
Met ons spel wilden we het publiek het verhaal van Romeo en Julia opnieuw doen herleven, zoals nooit 
te voren. En ik heb er, als Julia Capulet, ontzettend van genoten.  
 
Rixt Bilker - Julia 


