
28 augustus 2022
14.30 uur  toegang gratis!

Slottuintheater Zeist

De 
Weg

Inter CultuurInter Cultuur

De Weg vertelt het aangrijpende 
verhaal van Ekaterina Levental over 
haar vlucht uit de voormalige Sovjet 
Unie. Een verhaal over afwijzing, 
verlies, veerkracht en hoop, gezien 
door de ogen van een tiener. 
Geïllustreerd met prachtige muziek.

De werkgroep Inter Cultuur brengt jaarlijks 
Zeistenaren in contact met gebruiken en tradities 
van andere culturen.

Elk jaar staat een continent of cultuur centraal met 
zang-, dans- en muziekoptredens. 

De samenwerking tussen Stichting Slottuintheater 
en werkgroep Inter Cultuur van CutuurZeist leidt 
elk jaar tot een mooi cultureel evenement in het 
Slottuitheater, het openluchttheater in de tuin van 
Slot Zeist. 

De vlucht van een gevierd 
mezzosopraan en harpiste   

Ekaterina Levental

 
CultuurZeist draagt zorg voor jaarlijkse 
evenementen zoals Festival Dag der Kunsten, Jong 
Talent, Inter Cultuur. Vertelcafé, Walk Art Markt, 
Kunst Routes in Zeist en de Buurtschappen.  

www.cultuurzeist.nl 

 
De vrijwilligers van de Stichting Slottuintheater 
organiseren iedere zomer gratis toegankelijke 
evenementen in het Slottuintheater, het 
openluchttheater in de tuin van Slot Zeist. Ze 
vinden dat iedereen moet kunnen genieten van 
kunst en cultuur op het mooiste plekje van Zeist. 

slottuintheater.nl



28 augustus 2022
gratis toegang 14.30 uur

Slottuintheater Zeist

De Weg vertelt het aangrijpende verhaal van 
Ekaterina Levental over haar vlucht uit de 
voormalige Sovjet Unie. Een verhaal over afwijzing, 
verlies, veerkracht en hoop, gezien door de ogen 
van een tiener. Geïllustreerd met prachtige muziek.

“Ik ben zó niets op deze 
aarde…”

In deze persoonlijke muziektheatervoorstelling 
neemt zangeres en harpiste Ekaterina Levental 

het publiek mee op de weg die zij als tiener 
aflegde. Die weg door verschillende 
landen begon in Tasjkent, de hoofdstad 
van Oezbekistan. Door oplaaiend 
antisemitisme na het uiteenvallen van de 
Sovjet-Unie kon haar familie daar niet 
blijven.

Ekaterina speelt harp, zingt, danst en 
vertelt over haar afkomst en hoe die van 
de ene op de andere dag bepalend werd 
in het alledaagse leven.

En hoe ze daarna haar weg zocht naar 
het sprookje, zoals ze dat kende uit het 

theater. Gedreven door een onuitputtelijke 
veerkracht, en hoop.

De Weg is een bijzonder en toch ook zeer 
herkenbaar verhaal.

“Weer een station.  
Ik zie borden Amsterdam”

Tekst en uitvoering:  Ekaterina Levental 
Regie en vormgeving:  Chris Koolmees

De Weg is een LEKS productie.

Het laatste nieuws staat op  
cultuurzeist.nl en slottuintheater.nl

Locatie
Het Slottuintheater staat in de tuin van Slot Zeist. 
Het is bereikbaar via het witte bruggetje aan de 
achterkant van het Slot. Fietsen kunnen gestald 
worden in de tuin, gratis parkeren kan op een 
parkeerterrein naast Slot Zeist. 
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