PERSBERICHT – 3 september 2018

Paul Groot (Koefnoen) vervanger van Peter Faber in
jubileumvoorstelling van De Meerse
In verband met een ongeval is Peter Faber helaas niet in staat de rol van Fagin in de
jubileumvoorstelling van De Meerse ‘Oliver Twist – Christmas Style’ op zich te nemen.
Gelukkig is er een vervanger gevonden die minstens zoveel kwaliteiten in huis heeft,
want niemand minder dan Paul Groot zal hem vervangen.
Peter Faber kwam ten val op een schip en raakte gewond aan zijn scheenbeen en hand. De
acteur, die in oktober 75 jaar wordt, is net hersteld van een hartoperatie en moet de
komende tijd rust nemen. De Meerse heeft contact gehad met de acteur en is opgelucht dat
hij het naar omstandigheden goed maakt. Tot zijn grote spijt heeft Peter Faber wel moeten
besluiten om zijn rol in de voorstelling ‘Oliver Twist – Christmas Style’ terug te geven.
De Meerse is erg blij dat een andere steracteur de rol van Fagin graag wilde overnemen.
Alleskunner Paul Groot is bij het grote publiek het meest bekend van de tv-serie ‘Koefnoen’.
Hij brak door met zijn rol in ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ en speelde vervolgens in diverse
films, musicals en tv-programma’s. In ‘Kopspijkers’ ontving hij veel lof voor zijn imitaties van
bekende Nederlanders, zoals Jan Wolkers, Peter R. de Vries, Mat Herben, Willibrord Frequin
en Pim Fortuyn. Samen met zijn maatje Owen Schumacher maakt hij al sinds 2004 het
satirisch tv- programma ‘Koefnoen’. In het theater is hij bekend van Stessen (met Plien en
Bianca), Adèle (met Sanne Wallis de Vries) en afgelopen seizoen was hij te zien in de
hoofdrol van de Cole Porter-musical ‘You’re the Top’.
De voorstelling ‘Oliver Twist – Christmas Style’ wordt gemaakt vanwege het 25-jarig
jubileum van Schouwburg De Meerse en er zijn al ruim 70% van de kaarten verkocht.
De voorstelling wordt opgevoerd op 23, 24 en 26 december. Onder leiding van Rieneke
van Nunen, en nu dus met steracteur Paul Groot, belooft het een onvergetelijke
productie te worden!
De Meerse grote zaal
23, 24 en 26 december 2018
www.demeerse.nl
Kaarten à € 15,- zijn verkrijgbaar via www.demeerse.nl of bij de kassa van De Meerse
telefoon 023 55 63 707

