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De voorstellingen van onze productie “ Twelf A “ 

zijn helaas weer voorbij. Het zijn wederom suc-

cesvolle voorstellingen geworden, meer nog dan 

vorige jaren getuige het feit dat er vier voorstel-

lingen volledig uitverkocht waren.  

Onze bezoekers komen inmiddels uit alle wind-

streken wat betekent dat de naamsbekendheid 

groeiende is. 

Ook voor de regisseur, spelers en het bestuur 

zijn het onvergetelijke avonden geweest. De re-

censie in het Dagblad was fantastisch!  

Enkele citaten hieruit: “ lachsalvo’s halen elkaar 

in, perfecte timing, mooi decor, goede en conse-

quente neerzetting van de typetjes, uitstekende 

en getimede grapjes, enorm tempo, 100% con-

centratie gedurende de hele voorstelling en 

tekstvaste acteurs”.  
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In dit nummer: 

 

Alle spelers, regisseur en medewerkers die “ Twelf A ” tot dit succes hebben gemaakt, willen u nog-

maals bedanken voor uw belangstelling en nodigen u nu alvast uit een van de voorstellingen van 

onze nieuwe productie in het voorjaar van 2017 te bezoeken.  

Door middel van onze nieuwsbrieven en website (www.toneelclubeuverhaove.nl ) houden wij u op 

de hoogte.  

Met vriendelijke groet,  
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Opgericht in 1978 

Interesse in nieuwsbrief ? 

Is er iemand in uw omgeving die ook graag de 

nieuwsbrief wil ontvangen? Laat het ons weten 

en wij zorgen dat hij/zij ook op de hoogte blijft 

van de ontwikkelingen binnen onze vereniging. 

 

Aanmelden kan via: 

info@toneelclubeuverhaove.nl  

Www.toneelclubeuverhaove.nl 

Wat een enorm succes, 

Iedereen bedankt!!! 

“ Twelf A “ 
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Nominatie voor ‘t Muulke 2016 

Elk jaar vindt in het Munttheater in Weert de uitreiking plaats van de  

Provinciale Toneelprijzen (De Muulkes) op het gebied van amateurtoneel. 

Deze uitreiking is door de jaren heen uitgegroeid tot een van de 

hoogtepunten van het toneelseizoen. Gedurende het toneelseizoen 

bezoeken juryleden voorstellingen waarvoor een aanvraag tot jurering is 

ingediend bij Toneelhuis LFA. Vanuit een positief-kritische houding 

beoordelen deze juryleden de voorstelling op regie, spel, decor, 

originaliteit, enthousiasme. Vervolgens nomineert de jury de meest 

opvallende spelers en/of voorstelling/initiatief die tijdens het seizoen hoge 

ogen hebben gegooid.  

Ons lid, Kevin Noblesse alias Berrie Smeets (Prrrrrrrachtig !!!!) is 

genomineerd voor ‘t Muulke 2016 als meest opvallende man in een grote 

rol. De jury oordeelde als volgt: 

“Kevin weet een heel nieuw level te creëren, door zijn medespelers van 

dienstbaar spel te voorzien en het geheel op te tillen naar een hoger plan. 

Wat een feest om naar te mogen kijken! Kevin weet zijn personage tegen 

het karikaturale aan vorm te geven, zoals dat in een klucht vereist lijkt, 

zonder uit de bocht te vliegen of aan geloofwaardigheid te verliezen. Alles 

klopt. Energie, timing en een enorme dosis plezier. De jury kan haar ogen 

niet meer van deze speler afhouden. Wát een overgave. Zó’n speler gun je 

iedere voorstelling! 

Uit zoveel goede spelers uitgekozen worden voor deze nominatie, is al een 

eer op zichzelf! Kevin, van harte gefeliciteerd hiermee !! 
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Wie in het leven  

komedie speelt,  

 krijgt hogere  

honoraria dan wie  

het op het toneel 

doen.  

 

 

 

 

 

 

Bestuur, regisseur, spelers en vrijwil-

ligers wensen iedereen een heel fijne 

en zonnige vakantie toe.  

Geniet met volle teugen van al het 

moois ons geschonken is. 

 

 

 

 

 


