
 

 

De thriller musical Carrie is gebaseerd op het wereldberoemde boek van Stephen King. Als fervent Kingfan ken je de synopsis 
van het verhaal vast wel, en weet je dat het gaat om een jong meisje met telekinetische krachten dat wordt gepest op school 
omdat ze anders  is dan de rest. Thuis leeft ze met haar godsdienstwaanzinnige moeder die haar met harde hand opvoedt. Als 
Carrie op een dag ongesteld wordt onder de douches van school worden de pesterijen 
erger dan ooit. Als een van haar medeleerlingen, Sue Snell, spijt krijgt van haar acties 
probeert ze iets te verzinnen om Carrie’s leed te verzachten. Ze vindt een date voor 
het gala voor haar: Tommy Ross, de knapste jongen van school. Even lijkt het erop dat 
het leven Carrie toelacht. Maar Chris Hargensen, de grootste pestkop van allemaal, 
heeft andere plannen met haar. Ze zal ervoor zorgen dat Carrie’s grootste droom haar 
grootste nachtmerrie wordt. Getergd tot het uiterste door zowel haar medestudenten, 
als haar wrede moeder, zet Carrie haar krachten in met alles vernietigende gevolgen.  
Carrie is een verhaal dat vertelt over wraak, liefde en geaccepteerd willen worden. 
Ken je dat verhaal van het lelijke eendje dat uitgroeit tot een zwaan? Dat is Carrie 
ook. Een verlegen meisje dat uitgroeit tot een wraakzuchtige engel ~ Stephen King 
 
Leeftijd vanaf 12+ 

25 en 26 juni in theater De Vest in Alkmaar, tickets 20 euro. 
Je moet wel snel zijn, nog maar enkele plaatsen beschikbaar op 26/6 a.s. 

 
Babbe van Kraaij, die voor de chorografie en de vertaling van het stuk zorgde schreef 
ons: “Afgelopen oktober begonnen we aan het repetitieproces voor deze bijzondere 
show. Een musical naar een thriller van Stephen King. Dat boek werd een film en die 
film werd een musical. In 1988 zette de musical Carrie haar eerste stappen in het  
Virgina Theatre op Broadway. Helaas was deze versie van de musical niet lang te zien 
in New York. Na 12 shows viel het doek voor Carrie en de show draaide uit op een fi-
nancieel debacle. Het ging destijds de boeken in als de grootste Broadway flop ooit. 
Ondanks dit treurige eind lieten de makers van de show het er niet bij zitten. Ze ble-
ven de show door ontwikkelen en ze waren vastbesloten ooit terug te keren. Na tien-
tallen jaren sleutelen keerde Carrie terug in New York. De musical Carrie werd in 2012 
goed ontvangen en oogstte veel succes. Maar waarom werd het toen wel een succes en in 1988 niet? Het was een nieuwe 
eeuw, een nieuwe tijd. De makers vonden een nieuwe insteek voor het verhaal. Ze hadden Carrie menselijk gemaakt. 
  
Nu landt Carrie in theater De Vest in Alkmaar. Hier krijgt Carrie weer een nieuw leven. De studenten van Oberon Theaterpro-
ducties hebben ongekend hard gewerkt aan deze voorstelling. Het was geen makkelijke klus. maar ik kan zeggen, regelmatig 
zaten wij met open mond te kijken naar het talent wat zich in de repetitieruimte liet zien. Geweldige jongeren met ongekend 
veel talent. 
 
Opgegroeid in een familie met Stephen King fanaten was Carrie mij zeker niet onbekend. Als jonge puber bewonderde ik de 
boekenkast vol met King boeken en heb ik het boek Carrie verslonden. Het is een hele bijzondere show!” 

 
Kun/ga jij naar deze musical? Een razende reporter ter plaatse is nooit weg!  

Stuur je foto’s en evt tekststukje voor in de volgende Kings Things naar secretaris_sk07@stephenking.nl 

 

Musical Carrie in Nederland! 
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