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De recente voorstellin-

gen van “ Bie Madam 

Roos “ zijn wederom 

een groot succes ge-

weest. Zesmaal heb-

ben wij voor een groot 

publiek ( ruim 900 be-

zoekers )mogen spelen 

die enorm hebben ge-

noten. Onze speciale 

seniorenvoorstelling 

waar wij enkele jaren 

geleden mee zijn ge-

start, is uitgegroeid tot 

een druk bezochte to-

neelavond waarbij wij 

toneelliefhebbers uit 

heel Sittard-Geleen en 

omliggende dorpen 

welkom hebben mogen 

heten.  

Uit de vele positieve 

reacties die wij tijdens 

en na onze voorstellin-

gen hebben ontvan-

gen, maar ook de vele 

reacties die onze leden 

“op straat” hebben ge-

kregen, mag geconclu-

deerd worden dat wij 

er wederom in zijn ge-

slaagd om zowel de 

bezoekers maar ook 

ons zelf heerlijk te ver-

maken. 

Enkele reacties uit de 

recensies: 

“ Er is moed voor no-

dig om een stuk in een 

bordeel te plaatsen” 

“Er wordt goed geac-

teerd en heerlijk dia-

lect gesproken” 

“Het publiek en ik 

(recensent) zijn hoor-

baar verrast door het 

mooie decor, mooi en 

 weloverwogen vorm-

gegeven en prachtig 

aangekleed” 

“het decor is een lust 

voor het oog 

(complimenten voor de 

decorploeg)” 

Bie Madam Roos 

Alle spelers, regisseur en 

medewerkers die “Bie Madam Roos” 

tot dit succes hebben gemaakt, 

danken u hartelijk voor uw 

belangstelling en nodigen u nu 

alvast uit een van de voorstellingen 

van onze nieuwe productie in het 

voorjaar van 2016 te bezoeken.  

 

Door middel van onze nieuwsbrieven 

en website 

(www.toneelclubeuverhaove.nl ) 

houden wij u op de hoogte. 
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Ik ben geboren en ge-

togen in Heerlerheide.  

Al meer dan 30 jaar 

lang ben ik verknocht 

aan het theater. Als 

speler heb ik de nodige 

ervaringen opgedaan. 

O.a. bij toneelvereni-

ging Kuvri in Heerlen, 

Het Heerlens Streek-

theater, STA, Stichting 

Tabori, Passiespelen 

Tegelen en diverse an-

dere verenigingen/

stichtingen. Nog steeds 

sta ik met veel plezier 

zelf regelmatig op to-

neel. Als regisseur heb 

ik stukken mogen ma-

ken bij o.a. Toneelver-

eniging Sint Donatus in 

Nuth, Het Limburgs 

Toneel in Sittard, To-

neelvereniging Cres-

cendo in Schimmert en 

vele andere verenigin-

gen en Stichtingen in 

de regio. Ook met on-

ze eigen Stichting 

STER (Stichting Thea-

ter Evenementen) zijn 

we volop in de weer 

om uitdagingen te rea-

liseren. 

Kortom: de passie voor 

het theater gaat bij mij 

nooit verloren! 

Nieuwe regisseur 
Erik Derikx 

 

Lid worden nieuwsbrief 

Is er iemand in uw om-

geving die ook graag 

de nieuwsbrief wil ont-

vangen? Laat het ons 

weten en wij zorgen 

dat hij/zij ook op de 

hoogte blijft van de 

ontwikkelingen binnen 

onze vereniging.   

 

 

 

 

'Zonder lef en durf is 

theater voorspelbaar 

en saai.'  
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Aanmelden kan via: 

info@toneelclubeuverhaove.nl  

 

Iedereen een heel fijne 

vakantie gewenst en 

graag tot ziens bij een van 

onze voorstellingen,  

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Toneelclub Euverhaove 


