Nieuwsbrief mei 2016
JUNI IS THEATERHUIS ROOSENDAAL
MAAND MET TWEE ACTIVITEITEN !

14 juni 2016: Presentatieavond Theaterhuis Roosendaal
Improvisatie én de voorstelling ‘En ze leefden nog’ van
DMP

4 juni 2016: Special ‘Theater Overal’
In één dag maak je samen met de andere deelnemers en
onder begeleiding van een professioneel theatermaker
een korte voorstelling op een aparte locatie. Met je
(kleine) groep kies je in of rond het pand eerst de locatie
uit. Daarna ga je op die locatie samen een korte
voorstelling maken. Het leuke is: alles kan en mag dus !
Locatietheater is altijd spannend en verrassend, voor
deelnemers én publiek. Theater op een aparte locatie
prikkelt je fantasie om de locatie naar je hand te zetten en
te gebruiken in je spel.
Aan het eind van de dag presenteer je de voorstelling aan
publiek, dat van locatie naar locatie wandelt.
Datum: zaterdag 4 juni 2016 ( bij genoeg deelnemers )
Tijd: 9.30 – 17.30 uur
Kosten: 25 euro
Bijzonderheden: in de prijs is een lunch inbegrepen
Spelleiding: Myrthe Michielsen
Aanmelden via: info@theaterhuisroosendaal.nl, of
rechtstreeks
via
de
website
http://www.theaterhuisroosendaal.nl/?page_id=752

De kleine zaal van De Kring staat op dinsdag 14 juni
2016 in het teken van de presentatie van de groep
Improvisatie Theaterhuis Roosendaal. Deze groep van
enthousiaste deelnemers heeft in een paar maanden tijd al
improviserend een voorstelling gemaakt, onder de
bezielende leiding van Romy Rockx.
De voorstelling ‘Ja/Nee gaat over vijf vrouwen, van vijf
verschillende leeftijden, die aangekomen zijn in een
vertrekhal. Moeten ze verder reizen, of terug gaan naar
waar ze vandaan kwamen? Kan je nog terug? Van welke
keuze wordt je echt gelukkig? En wat nu als je de
verkeerde keuze maakt? Op een theatrale, absurde,
lichtelijk herkenbare en soms ook ontroerend wijze
zoeken deze vrouwen naar antwoorden.
Als klap op de vuurpijl zal Drie Maal Plankenkoorts de
voorstelling ‘En ze leefden nog’ spelen. Deze
voorstelling is gemaakt voor het Vitamine C project van
CultuurCompaan, en nu dus ook te zien in het theater!
‘En ze leefden nog’ zijn twee vrienden ( Bas en Dragan )
weer samen in hun oude jongenskamer, waar ze vroeger
vooral veel fantaseerden. Nu zijn ze volwassen, en het
fantaseren een beetje verleerd. Een middelbare school
reünie gooit hun leven op z’n kop.
Deze voorstelling is ook erg geschikt voor kinderen
vanaf 10 jaar.
Datum: dinsdag 14 juni 2016
Aanvang: 20.15 uur
Entree:
10
euro
pauzeconsumptie)

(inclusief

garderobe

en

