
 

 

Toneelvoorstelling Colometa in Kranenburgh 
 
 
Op zondag 4 mei speelt Rosmarie Blaauboer de mono-
loog Colometa in KRANENBURGH. Een aangrijpende en 
ontroerende voorstellingstelling gebaseerd op de roman 
La Plaça del Diamant van Mercè Rodoreda. Volgens Ga-
briel Gracía Márquez de mooiste roman die er na de 
burgeroorlog in Spanje is uitgegeven. Márquez in be-
wondering  over  de  roman:   ‘Een mens die nog weet hoe 
de  dingen  heten  heeft  zijn  ziel  al  half  gered.’ 
De  reacties  op  de  voorstelling  variëren  van  ‘een   indruk-
wekkende  en  ontroerende  voorstelling’,   tot   ‘ik  heb  100  
minuten  op  het  puntje  van  mijn  stoel  gezeten’.  
 
 
Zondag 4 mei 2014:  Colometa 
Aanvang: 15.00 uur 
Entree:  €  15,00 
Reserveren: luistermuseum@kranenburgh.nl 
 
 
Menselijke emotie 
Colometa is het levensverhaal van Natalia, tegen de ach-
tergrond van de Spaanse burgeroorlog (1936-1939). We 
maken mee hoe Natalia verandert van een naïef, verliefd 
meisje in een rijpe, volwassen vrouw. De eerste man van 
Natalia, die sneuvelt in de burgeroorlog, noemt Natalia 
‘Colometa’  (Duifje).  Hoewel  het  verhaal  nergens  een  directe  beschrijving  van  de  gruwelijkheden  van  de  
oorlog geeft, toont het wel de immense impact die een oorlog op een individu kan hebben. Daardoor 
wordt het een persoonlijk verhaal met herkenbare menselijke emoties als angst en twijfel, verdriet en 
wanhoop, maar ook hoop en vreugde. Het verhaal laat zien hoe een mens de tand des tijds doorstaat, 
hoe hij zich ontwikkelt en hoe hij verandert om uiteindelijk te worden wie hij is op de dag van zijn ster-
ven. Een bezoeker schreef over Colometa:  ‘Door  de  taal  en  door  het  spel  kwamen  we  getroost  uit  de  
voorstelling.’ 
 
Rosmarie Blaauboer 
Rosmarie Blaauboer speelde o.a. bij de Haagse Comedie, het Nationaal Toneel, in kleine zaalproduc-
ties, kindervoorstellingen, films en tv drama. Zij heeft Colometa gemaakt in samenwerking met ac-
teur/regisseur Porgy Franssen en vormgeefster Stans Lutz onder de vlag van Stichting Blauw Land. 
Meer informatie over deze voorstelling en de actrice Rosmarie Blaauboer kunt u vinden op 
www.rosmarie.nl. 
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