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KAALJAKKERS OP 17 EN 18 APRIL
EINDELIJK TE ZIEN IN ROOSENDAAL

KAALJAKKERS

Eindelijk!

KAALJAKKERS is een theatertekst van Toneelgroep
Het Volk.

Het lange wachten wordt beloond. Onze voorstelling
Kaaljakkers, die aanvankelijk in De Kring gepland stond
in september van het vorig jaar, speelt aanstaande vrijdag
en zaterdag, 17 en 18 april, in het eigen, vertrouwde De
Kring in Roosendaal.
Tegen onze gewoonte in hebben we dus al een hele
speelserie achter de rug als we onze ‘hometown’
aandoen. Voorheen was het altijd de première, nu is het
in de staart van de tournee.
We zijn dan ook reuze blij dat we eindelijk onze
voorstelling, waar we erg trots op zijn, aan ons
thuispubliek mogen tonen.
Na Roosendaal is wegens succes nog een extra
voorstelling toegevoegd, op vrijdag 15 mei in Theater
Kleintje Kunst in Hilversum.
Roosendaal – De Kring, 17 en 18 april, 20.15 uur
www.dekringroosendaal.nl of 0165-555 555.
Hilversum – Kleintje Kunst, 15 mei, 20.15 uur
www.theaterkleintjekunst.nl of theaterkk@gmail.com

Met Kaaljakkers keert Drie Maal Plankenkoorts terug
naar zijn roots. De drie mannen van het eerste begin, Bas,
Ad en Dragan, weer samen op het toneel.
Deze tragikomische voorstelling draait om drie mannen
die vluchten voor verandering. In een poging de wereld
buiten de deur te houden bivakkeert het drietal al jaren in
een afbraakpand. In die ene kamer is het leven van de
mannen overzichtelijk. Ze eten, slapen en keuvelen.
Vanuit hun bed maken ze maken plannen voor de
toekomst. Maar door gebrek aan daadkracht komt daar
weinig van terecht. Voor een nieuw begin zijn ze banger
dan voor het einde.
‘Kaaljakkers’ is een voorstelling vol wrange humor, hoop
en hoogmoed.

SAMENWERKING MET THEATER TIURI

YPSILANTI

Na het succesvolle project ‘Ontmaskering’ krijgt in
seizoen
2015-2016
de
samenwerking
tussen
Theaterwerkplaats Tiuri en Drie Maal Plankenkoorts een
vervolg.

De voorbereidingen voor seizoen 2015-2016 zijn
inmiddels in volle gang. Afgelopen week was de eerste
tekstlezing van onze nieuwe reisvoorstelling.

Tiuri is een theaterwerkplaats in Roosendaal en Breda
voor mensen met een verstandelijke beperking.
In het nieuwe seizoen spelen Bas, Ad en Myrthe samen
met drie acteurs van Tiuri in een unieke co-productie.

Wat als je geen keuze meer hebt in wie je naasten
zijn? Wanneer de verschillen je doen gillen en de
overeenkomsten je angst aanjagen, hoe kun je dan
toch verlangen erbij te horen?
De titel van de voorstelling wordt ‘Naasten’ en u kunt
hiervoor in uw agenda alvast vrijdag 19 februari 2016
reserveren!
Binnenkort hopen we u te informeren over verdere
details van onze unieke samenwerking.

‘Ypsilanti’ is een vrije bewerking van ‘De drie mannen
van Ypsilanti’, een tragikomedie over 3 zielsverwanten
in een tè klein huis. Samen met regisseur Corné van
Sprundel, onderzoeken de mannen van Drie Maal
Plankenkoorts dit jaar de grenzen van het menselijk
bewustzijn.
De filosoof Felix nodigt twee mannen uit voor een
wetenschappelijk experiment bij hem thuis. Zijn
onderzoek ontspoort echter volledig doordat de twee
vrijwilligers, de dakloze zwerver Wim en de werkloze
tandarts Riemer, geen willoze slachtoffers zijn, maar met
hun eigen methoden de werkelijkheid voortdurend op z'n
kop zetten. De drie mannen blijken een gedeeld verleden
te hebben en de eenzame waarheid over hun afkomst
heeft voor de mannen een desastreuze uitkomst.
De Vlaamse auteur Peter de Graef schreef 'De drie
mannen van Ypsilanti' naar aanleiding van een artikel
over drie psychiatrische patiënten die er allemaal van
overtuigd waren de reïncarnatie van Jezus te zijn. Bij een
onderlinge confrontatie verklaarden ze elkaar voor gek.
Ypsilanti gaat op donderdag 17 september in De Kring in
Roosendaal in première.
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