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PREMIÈRE YPSILANTI OP 17 SEPTEMBER
IN ROOSENDAAL

YPSILANTI

Eindelijk!

De regie van Ypsilanti is in handen van Corné van
Sprundel, welbekend in Roosendaal en omstreken van
onder meer het Priense Swaree.

Op donderdag 17 september a.s. zal in De Kring te
Roosendaal de première plaatsvinden van onze nieuwe
voorstelling ‘Ypsilanti’. We zijn ontzettend trots dat
‘Ypsilanti’ de allereerste voorstelling van het nieuwe
theaterseizoen in De Kring is.
Het zal een topavond worden en wij hopen je dan ook op
17 september te zien bij ‘Ypsilanti’!
Mocht je al zo nieuwsgierig zijn en niet kunnen wachten,
op zondag 13 september tijdens Plein7 vanaf 14.00u. zal
in de laad- en losruimte van De Kring Roosendaal een
openbare repetitie te bezoeken zijn!
Roosendaal – De Kring, 17 september, 20.15 uur
www.dekringroosendaal.nl of 0165-555 555.
En verder nog tot januari 2016 te zien in theaters in
Nederland en België.

Over Ypsilanti: Filosoof Felix nodigt twee mannen uit
voor een wetenschappelijk experiment bij hem thuis. Zijn
onderzoek ontspoort echter volledig doordat de twee
vrijwilligers, dakloze zwerver Wim en werkloze tandarts
Riemer, geen willoze slachtoffers zijn, maar met hun
eigen methoden de werkelijkheid voortdurend op z'n kop
zetten. De mannen blijken een gedeeld verleden te
hebben en de eenzame waarheid over hun afkomst heeft
voor de mannen een desastreuze uitkomst.
Ypsilanti is een bewerking van ‘De drie mannen van
Ypsilanti’ van Peter de Graef.

THEATERHUIS ROOSENDAAL

EN VERDER…….

In samenwerking met De Kring Roosendaal zal in
oktober Theaterhuis Roosendaal van start gaan.

Seizoen 2015 – 2016 zal een seizoen worden dat bomvol
zit met allerlei theateractiviteiten. DMP laat echt van zich
horen!

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.
Door het aanbieden van korte workshops, langere
cursusreeksen, voorstellingsprojecten en specials voor
jong en oud wil het theaterhuis ruimte bieden aan
iedereen die graag samen met anderen theater maakt.
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.

AANMELDEN KAN NOG! VOOR MEER
INFORMATIE:
WWW.THEATERHUISROOSENDAAL.NL
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Naast de reisvoorstelling Ypsilanti zal er samen met
Theaterwerkplaats Tiuri de voorstelling ‘Naasten’
gemaakt worden, waar acteurs met en zonder beperking
gaan spelen. Voor Vitamine C van De Kring Educatie
wordt de voorstelling ‘En ze leefden nog’ gemaakt.
Hiervoor is speciaal schrijfster Michelle van Daalhoff
aangetrokken. En het ochtend theater concept ‘Op de
koffie of thee bij DMP’ krijgt een vervolg….
Verder zullen er de projecten ‘Theater in de wijk’ en
‘Dag van het (amateur) theater’ georganiseerd worden,
en het al eerder benoemde Theaterhuis Roosendaal.
Onze vaste samenwerking met het Jan Tinbergen
College gaat ook weer van start. De DMP docenten Eef
en Martijn gaan ook dit jaar dramalessen verzorgen.
Kortom, een seizoen om naar uit te kijken! We hopen je,
waar dan ook en bij welke activiteit, te mogen begroeten!

