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YPSILANTI OPNIEUW IN DE KRING OP 11
DECEMBER A.S.

YPSILANTI

Ypsilanti, de reisvoorstelling van DMP, had première in
september bij De Kring. Omdat we veel goede reacties
op de voorstelling hebben ontvangen, en omdat de
voorstelling een groot succes is, hebben we besloten om
nogmaals in De Kring Ypsilanti te brengen! Hoera!

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

Op vrijdag 11 december a.s. zal in De Kring te
Roosendaal ‘Ypsilanti’ nogmaals te zien zijn. We zijn
ontzettend trots dat ‘Ypsilanti’ opnieuw voor het
Roosendaalse publiek gespeeld kan worden. Het zal dan
ook een topavond worden en wij hopen je dan ook op 11
december te zien bij ‘Ypsilanti’!
Roosendaal – De Kring, 11 december, 20.15 uur
www.dekringroosendaal.nl of 0165-555 555
En verder nog tot januari 2016 te zien in theaters in
Nederland en België:
Hoorn – Theater Het Pakhuis, 9 januari 2016
Enschede – Vestzaktheater, 22 januari 2016

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
GEGAAN

ROOSENDAAL

VAN

START

Op 3 november j.l. is Theaterhuis Roosendaal van start
gegaan met de eerste reeks van activiteiten. In onze
repetitieruimte werd al snel theater gemaakt door de
deelnemers onder begeleiding van Romy.
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.

EN VERDER…….
De eerste repetities voor nieuwe voorstellingen zoals
Naasten en En Ze Leefden Nog zijn achter de rug.
Naasten
is
een
samenwerkingsproject
met
Theaterwerkplaats Tiuri, En Ze Leefden Nog wordt
gemaakt in het kader van Vitamine C van De Kring
Educatie, voor alle groepen 7 en 8 van Roosendaalse
basisscholen.
Naasten zal gespeeld worden op 19 februari 2016 in De
Kring.
Roosendaal – De Kring, 19 februari 2016, 20.15 uur
www.dekringroosendaal.nl of 0165-555 555
OP DE KOFFIE OF THEE BIJ DMP!
Het inmiddels bekende concept van theatrale verrassing
overdag, samen met dichter René Spruijt en
stadsarchivaris Joss Hopstaken, zal op 27 november a.s.
in De Kring plaatsvinden. Om 11.00 start Op De Koffie
Of Thee Bij DMP. Joss zal een interessante lezing geven
over de identiteit van Roosendaal, René zal een verhaal
vertellen over zijn gevoel bij de Roosendaalse identitieit
en DMP zal het thema identiteit theatraal belichten.

AANMELDEN KAN NOG! IN JANUARI
START EEN NIEUWE REEKS ! VOOR MEER
INFORMATIE:
WWW.THEATERHUISROOSENDAAL.NL
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