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ZOLDERTHEATER EEN SUCCES!

Inmiddels is het nieuwe zoldertheater ingewijd en er zijn al
weer 11 voorstellingen gespeeld.
Kinderen en (groot)ouders vinden het kleine zaaltje erg knus,
intiem en sfeervol. Doordat het zo klein is, is vanzelf de
betrokkenheid van de kinderen groter. Ze zijn meer gefocust
op het poppenspel.
Nog lang niet iedereen in de buurt heeft het theater ontdekt,
maar ons oude publiek weet de weg naar Oost gemakkelijk
te vinden, waar je ook nog eens heel makkelijk kan parkeren.
Kijk naar het filmpje “Ontdek in Oost” voor een indruk.

https://vimeo.com/302901148

Nu ook PRIVÉVOORSTELLINGEN op bijvoorbeeld WOENSDAG

Omdat we nu een vast theater hebben (in ons eigen huis) is het veel makkelijker op andere
momenten privévoorstellingen in te lassen. Komt u met maar een klein groepje voor bijv.
een verjaardagspartijtje of met een BSO, dan betaalt u hier ook een klein prijsje.
Partijtjes met een uur nazit voor taart en cadeautjes € 10,- p.p.
(minimaal € 100,-en voor maximaal ongeveer 20 pers.)
Partijtjes alleen de voorstelling zonder nazit € 8,- p.p. (minimaal € 80,- maximaal 35 pers.)
BSO's of een schoolklas alleen de voorstelling € 8,- p.p. (minimaal € 80,- maximaal 35 pers.)

Partijtjes ook welkom met nazit in het zoldertheater bij de openbare voorstelling!

IN DE OBRECHT WEL PRIVÉVOORSTELLINGEN
Heeft u een wat grotere groep, dan is het op woensdag en vrijdag vaak nog wel mogelijk
een privévoorstelling te bestellen in het oude zaaltje van de Obrechtkerk.
Vooral voor de nazit biedt deze zaal meer bewegingsruimte dan het Zoldertheater.
De kosten zijn dan € 250,- tot 35 personen. Komt u met meer, dan overleggen wij de prijs.
Momenteel staan er nog 4 stukken in de Obrechtkerk waar u dan uit kunt kiezen:
Rosa en de draak, De keizer en de nachtegaal, De wolk van 10 voor 2 en De toverviool.

Voor volwassenen spelen wij de Weense operette DIE FLEDERMAUS
of de Italiaanse opera DE BARBIER VAN SEVILLA. Uitkoop € 300,-

IN DE KERSTVAKANTIE NAAR HET ZOLDERTHEATER
Zoals altijd zijn er weer extra voorstellingen deze kerstvakantie. Grote groepen zoals BSO's
kunnen om 12 uur terecht. Als dagen een dag van te voren al volgeboekt zijn, dan komen
er ook extra voorstellingen. Bel alstublieft van te voren, want het is jammer als de kinderen
huilend voor een vol theater staan en er niet meer in kunnen.

AGENDA OPENBARE VOORSTELLINGEN
DECEMBER 2018 aanvang 14.30 uur
ZA. 15 STIEKEM NAAR GROENLAND
ZA. 22 REPELSTEELTJE
ZO. 23 REPELSTEELTJE
MA. 24 REPELSTEELTJE
DO. 27 DE GELAARSDE KAT
VR. 28 DE GELAARSDE KAT
ZA. 29 DE HEKS EN DE SINAASAPPELPRINS
ZO. 30 DEHEKS EN DE SINAASAPPELPRINS

JANUARI 2019 aanvang 14.30 uur
WO. 2 PINOKKIO
DO. 3 PINOKKIO
VR. 4 PINOKKIO
ZA. 5 REPELSTEELTJE
ZO. 6 REPELSTEELTJE
ZA. 12 STIEKEM NAAR GROENLAND
ZO. 13 STIEKEM NAAR GROENLAND
ZA. 19 DE GELAARSDE KAT
ZO. 20 DE GELAARSDE KAT
ZA. 26 DE HEKS EN DE SINAASAPPELPRINS
ZO 27 DE HEKS EN DE SINAASAPPELPRINS

NIEUWE STUK ARIADNE EN PEGASUS UITGESTELD

Op een gegeven moment zitten er niet meer uren in een dag en niet meer energie in een
mens. Omdat we geheel onverwachts de laatste maanden een theater hier op zolder
tevoorschijn moesten toveren, lag de productie van Ariadne en Pegasus even stil.
Het is bijna af, maar nu is het weer heel druk met voorstellingen geven.
Op de vrije momenten ga ik gestaag door met decors schilderen en repeteren.
Als er niks tussenkomt hopen we dan in februari eindelijk het stuk op het repertoire te kunnen
zetten. Maar het is zonde om het af te raffelen, dus als het niet lukt, dan wordt het maart.
De poppen staan hier om ons heen al tijden in de starthouding te wachten tot ze mogen
optreden. Geduld is een schone zaak. In de volgende nieuwsbrief meer hierover.

FEBRUARI 2019 aanvang 14.30 uur
ZA. 2 ARIADNE EN PEGASUS?
ZO. 3 ARIADNE EN PEGASUS?
ZA. 9 ARIADNE EN PEGASUS?
ZO. 10 ARIADNE EN PEGASUS?
ZA. 16 ARIADNE EN PEGASUS?
ZO. 17 ARIADNE EN PEGASUS?

KAARTEN € 8 per persoon inclusief koffie, thee,
limonade, koekjes en een mooie poster voor
thuis en voor op school.
Wij hebben GEEN pinautomaat. U kunt contant
of met een betaal-app op uw telefoon betalen.
Reserveren aanbevolen. Wij houden de kaarten
vast tot 14 uur. Speelduur ongeveer een uur.
De sprookjes zijn bedoeld voor kinderen van ca. 4-12 jaar. ER IS GEEN LIFT AANWEZIG!

Prettige feestdagen en hartelijk welkom allemaal! Groet, Mariska en René

