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Sinds onze nieuwsbrief
van afgelopen december, zijn wij behoorlijk
druk bezig met de
voorbereidingen van
onze nieuwe productie.
De leden samen met
onze regisseur zijn intensief bezig om deze
productie tot een succes te maken. Ook de
decorploeg is druk in
de weer om te zorgen
dat de enthousiaste
leden hun passie met
veel plezier en succes
kunnen uitvoeren.

Anthony Marriott en
Bob Grant naar de originele titel “No Room
For Love”.
Het hotel heeft betere
tijden gekend, véél betere tijden! Alleen de
manager is er nog van
overtuigd dat de vier
sterren elk moment
toegewezen kunnen
worden. Nee, dan
geeft Fienie de pakezel, de verloren gegane glorie goed weer.
Nukkig, koppig en lui
sleept zij zichzelf en de
bagage van de gasten
door het hele gebouw.
Nee, druk is het niet
meer, maar één keer

Twelf A, de naam van
onze nieuwe productie,
geschreven door

Opgericht in 1978
per jaar is het volle
bak. Tijdens het muziekfestival is er geen
kamer meer te krijgen.
Begrijpelijk dat het
personeel, niet gewend aan de stress,
alles in het honderd
laat lopen.

Het begint met het inchecken van de heer en mevrouw Smeets. Onder die naam wil dokter Gerrits
met zijn assistente mejuffrouw Ubachs een weekend “doktertje” spelen!
Laat even later de echte, vers gehuwde, Smeetsjes arriveren, dan is het eerste misverstand al goed
voor een hele serie leugentjes.
De smoesjes en leugens nemen groteske vormen aan als “mevrouw de dokter” met haar gigantische harp haar intrek neemt in ons hotel. Als de laatste gasten ten tonele verschijnen kan het feest
pas echt beginnen. Althans dat vindt mevrouw Wielders die dit weekend de alcohol vrijelijk wil laten
vloeien. Haar licht ontvlambare echtgenoot is het daar duidelijk niet mee eens.
Of een straal bezopen gast de chaos tot een nog hoger peil kan tillen kunt u zelf komen beoordelen
in dit dolkomische stuk.
U moet wel bij de les blijven, want in een oogopslag bent u het spoor bijster en weet u echt niet
meer wie, waarom, waardoor nu weer in Godsnaam in die badkamer, kleedkamer of suite verzeild
is geraakt.
De regie is in handen van Maurice Lamers.
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Wanneer spelen wij?
De voorstellingen vinden plaats op:

ker glas bier, wijn of

20 april 2016 : Seniorenvoorstelling, aanvang 19:00 uur, zaal open om

fris terecht bij de bar

18:30 uur, entree € 6,50 (incl. een consumptie)

in Oos Kaar.

22 april 2016 : Première, aanvang 20:00 uur, zaal open om 19:00 uur,
entree € 10,00 (incl. een consumptie)
23, 29, 30 april en 1 mei 2016: Aanvang 20:00 uur, zaal open om 19:00
uur, entree € 10,00 (incl. een consumptie)
Alle voorstellingen worden gespeeld in Zalencentrum Oos Kaar, Geldersestraat 41, 6136 AS Sittard. U kunt nu alvast kaarten reserveren via
onze website www.toneelclubeuverhaove.nl , via 046-4510831 of
via 06-42673600. Voor zover nog beschikbaar, zijn ook kaarten verkrijgbaar aan de avondkassa in Oos Kaar. (Houdt onze website in de gaten).

Lid worden nieuwsbrief
“ Het leven is
één grote
komedie.
Maak er alstublieft geen
drama van “

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



bij onze avondkassa



of bij een van de aanwezige (bestuurs)
leden
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Deze voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie
van de gemeente Sittard-Geleen en Toneelhuis LFA.

Bestuur, regisseur, spelers en
vrijwilligers wensen iedereen
alvast een heel ontspannen en
komische voorstelling toe.
Met vriendelijke groet,
Toneelclub Euverhaove
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