Nieuwsbrief najaar 2012
Nieuwsbrief oktober 2016
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PROGRAMMA NAJAAR 2016

In samenwerking met Cultuurcompaan zullen in 2016 en
2017 weer nieuwe activiteiten ontplooid worden in het
repetitielokaal van Theaterhuis Roosendaal aan het
Kadeplein.

Monologenfestival

Wat is Theaterhuis Roosendaal?

In 2 zaterdagen repeteer je onder begeleiding een korte
monoloog. Dit kort, maar krachtige repetitieproces
eindigt op de laatste zaterdag met een monologenfestival,
waar de monologen gepresenteerd worden voor publiek.

Theaterhuis
Roosendaal
is
een
inspirerende
ontmoetingsplek waar iedereen, van jong tot oud, onder
professionele begeleiding aangemoedigd wordt om het
plezier van spelen en theatermaken te ontdekken en
ontwikkelen.

Wanneer: Zaterdag 3 december 2016 en zaterdag 10
december van 13:00u tot 17:00u, op zaterdag 10
december vanaf 20:00u het monologenfestival.
Voor wie: alle leeftijdsgroepen
Kosten: € 50

Op een plezierige en veilige manier worden de
(basis)vaardigheden van het spelen ontdekt, bevorderd en
verdiept. De activiteiten, waarbij spelplezier voorop
staat, vergroten je improvisatietalent en fantasie. Er is
ruimte voor persoonlijke groei binnen een groepsproces.
Theater maak je vooral samen. Iedereen wordt
aangemoedigd om actief deel te nemen en bij te dragen
aan de lessen.

Theaterhuis Theaterstijlen

In Het Theaterhuis krijg je de kans om de magie van
theater op een enthousiaste manier te ontdekken en te
ontwikkelen.

In 7 weken ga je onder leiding van een gedreven
vakdocent aan de slag met de verschillende theaterstijlen
in de theaterwereld. Komedie, tragedie, improvisatie en
absurdisme: alles kom aan bod.
Wanneer: Dinsdagen in november en december
Voor wie: Kinderen van 8-12 jaar en volwassenen
Kosten: variërend afhankelijk van leeftijdsgroep
KIJK VOOR MEER INFORMATIE, PRIJZEN EN
DATA OP:

WWW.THEATERHUISROOSENDAAL.NL
Volgen van Theaterhuis Roosendaal

@theaterhuisrsd
www.facebook.com/theaterhuisroosendaal

VOOR HET BLOK

OP DE KOFFIE OF THEE BIJ DMP

Woensdag 19 oktober: De allereerste “Voor het blok” in
de kleine zaal van De Kring Roosendaal!

Ook dit seizoen weer drie edities van het theater-overdag
concept van Drie Maal Plankenkoorts: “Op de koffie of
thee bij DMP”. De eerste editie is op vrijdag 18
november in de Kring Roosendaal, om 11:00 uur.

Een lege theatervloer, een goedgevuld kledingrek en een
kist vol attributen. Dat zijn de ingrediënten voor de
nieuwe voorstelling van Drie Maal Plankenkoorts.
In “Voor het blok” duikt DMP in de wereld van het
improvisatietheater. Aan de hand van de 7 hoofdzonden
en geïnspireerd op de lokale actualiteit krijgen de acteurs
prikkelende situaties voorgeschoteld. Aan hun de
enerverende taak om deze situaties uit te werken tot
intieme,
spannende
scènes.
Een
afwisselende
theatervoorstelling die ontstaat voor de ogen van het
publiek. Steeds verrassend, als het leven zelf.
In “Voor het blok” spelen Bas Ambachtsheer, Myrthe
Michielsen, Ad Paantjens en Dragan Zuijkerbuijk. Elke
voorstelling worden zij geflankeerd door enkele
gastacteurs. Dit zijn voor de voorstelling van 19 oktober
Stef Broos en Bianca Mathijssen.
De avond wordt geleid door Corné van Sprundel, bekend
in Roosendaal als troubadour op het Priense Swaree en
zijn drieluik voorstelling Honger.
Bestel kaarten voor “Voor het blok” via De Kring
Roosendaal: 0165 555555, of via de website:
www.dekringroosendaal.nl

Drie Maal Plankenkoorts zorgt voor een theatrale
verrassing in gemoedelijke sfeer op klaarlichte dag. Elke
editie heeft een thema en verrassende gasten. Kom je ook
gezellig langs? Natuurlijk krijg je een kopje koffie of
thee én iets lekkers. Op de koffie of thee bij DMP is ook
te zien op vrijdag 13 januari en vrijdag 3 maart.
Bestel kaarten voor “Op de koffie of thee bij DMP” via
De Kring Roosendaal: 0165 555555, of via de website:
www.dekringroosendaal.nl

NIEUWE DMP-ER
Al geruime tijd was Drie Maal Plankenkoorts op zoek
naar dé juiste persoon op het gebied van front- en
backoffice. En die is gevonden. Met veel trots presenteert
DMP Merijn Backx als nieuw lid van de familie!
Merijn heeft meteen van zich laten gelden. Zo is
bijvoorbeeld het kantoor van DMP grondig opgeknapt.

Volgen van Drie Maal Plankenkoorts
“Voor het blok”, te zien op 19 oktober 2016 en 24 maart
2017 in De Kring Roosendaal. Tevens te zien in kleine
theaters in Nederland en België. Bekijk de agenda op de
website www.driemaalplankenkoorts.nl voor de actuele
speellijst.

@driemaalplanken
www.facebook.com/driemaalplankenkoorts

