
	  
‘Liebesleid’ is een sportschool-opera voor sporters, zangers, trombonisten, sporttoestellen,  
en een doodongelukkige actrice. 
 
Muziek en sport komen samen in een sportschool-opera over de maakbaarheid van ons 
geluk. Kan een mens zichzelf gelukkig sporten? Kun je liefdesverdriet wegtrainen?  
 
Liefdesverdriet voelt als fysieke pijn, meer nog, het ís fysieke pijn. Weinig kan een leven zo grondig op 
zijn grondvesten doen schudden als een afwijzing in de liefde.  
Andreas Scharfenberg, regisseur en docent theater aan Codarts Circus Arts, die zijn liefdesverdriet in 
de sportschool aan het verwerken was, trof daar tot zijn verbazing veel van zijn studenten aan.  
Allemaal óók met liefdesverdriet, en allemaal waren ze als bezetenen bezig om zichzelf weer gelukkig 
te trainen. We leven immers in een ‘maakbare samenleving’, dus iedereen moet zo snel en efficiënt 
mogelijk weer gelukkig worden.   
 
Niet alleen tijdens het sporten, maar óók door samen te musiceren wordt het 
‘gelukshormoon’ endorfine geproduceerd. Bij het gelijktijdig voelen van de beat, het 
‘synchroniseren’ met anderen, ontstaat eenzelfde gevoel van gelukzaligheid. 
 
De voorstelling volgt een normale workout van circa 45-50 minuten met bijbehorende 
rustmomenten. Ieder deel (stadium) kent een andere tempo en vindt plaats op een ander 
sporttoestel. Door alle spelers/deelnemers wordt steeds per deel gerouleerd.  
De voorstelling bestaat uit 5 delen :  
 
1. ontkenning   vanaf de crosstrainer 
2. verwarring   spinning (fiets) 
3. woede   stepping 
4. depressie    roeien 
5. aanvaarding   loopband 

 

 
 
muziek/concept Huba de Graaff  
regie/concept Andreas Scharfenberg  
eindregie Sanne van Rijn 
tekst Erik-Ward Geerlings  
 
Soetkin Demey - actrice 
Caroline Cartens - sopraan 
Merlijn Runia - mezzo-sopraan 
 
bewegers: 
Lucia Kiel (ook zang) / Julie Kurris 
Remi Lebocey 
Sarah Gielen 



 
Trombone studenten van Brandt Attema en Alexander Verbeek - Codarts : 
Nir Fishkin, Max van den Brand, Simao Ribeiro, Don Kow, Sophie Graven, Fabian Vos, Catalin 
Trocan, Mario Montes, Salvatore Cuccaro, Berend van Gurp, Alex González, Junior Huigen, Alejandro 
Antinolo, Nick Prince, Mattia Petrogalli (NB : wisselende ploeg) 
 
geluid: Nina Kraszewska / Matthijs Kievit  
videobeeld: Thijs de Wit - PIPS:lab 
synchronisatie beeld/geluid: Frederick Rodrigues  
vormgeving: Emmy Visser  
foto’s: Bowie Verschuuren 
publiciteit: Bureau tamtam - Lonneke van Eden  
productie: Jasper Hupkens 
productie assistent: Geertje Spaan 
zakelijke leiding: Britt Verstegen 
 
met dank aan: Codarts - theater ’t Kapelletje - Anja Weeda Shape all-in centre Amsterdam-	  Ostade A’dam -  
Tom van Oudenaarden Fit for Free - Fitshop B.V.  

      

      
 
De	  voorstelling	  wordt	  ondersteund	  door:	  

	  	  	  
	  

Waar de wereld overspoeld wordt met beelden en woorden proberen we in de voorstellingen van Huba de Graaff (.com) de 
schoonheid van muziek en georganiseerd geluid telkens vanuit nieuwe perspectieven uit te lichten en vanuit 
deze experimentele invalshoeken door te dringen tot de essentie van 'muziek’.   

 


