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Als in september de oefenavonden weer 
beginnnen is het altijd een uitdaging om 
er met z`n allen iets moois van te maken. 
Na een aantal keren lezen, bijschrijven, 
afstrepen en veranderen komt een stuk 
tot stand waarvan je hoopt dat je hier met 
zijn allen inderdaad iets moois van kunt 
maken. Week na week wordt er geoefend 
en langzaam begint het te lijken zoals je  
gehoopt had. Nog meer rechtzetttingen en 

aanpassen verder komen kleding en decor 
erbij EN DAN GAAT HET KRIEBELEN; "Hoe 
zal het publiek het vinden?", "Kunnen we 
het neer zettten zoals bedoeld?"

Op al deze vragen kan ik als nieuwbakken 
voorzitter volmondig JA zeggen, want 
voorstelling wordt er inderdaad één met 
een lach en een traan zolals het stuk 
bedoeld is.

Rollen vol overtuiging neergezet door een 
groep mensen die er iets moois van heeft 
gemaakt. Alle leden van Klaver 5 wensen 
u dan ook een mooie avond toe en wilt 
u meer over ons weten neem dan gerust 
contact op met een van de leden.

   Heidi Berenschot  Janny Witteveen: "Dolly"
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Chez Dolly 'Encore' is een tragi-komedie 
in drie bedrijven. Het speelt zich allemaal 
af in de nachtclub van Dolly: 'Chez Dolly'. 
Dolly is een gezellige vrouw die lief is 
voor iedereen. Ze runt de club al haar 
hele leven, de laatste tijd gaat het helaas 
wat slechter met haar gezondheid, maar 
ze is iemand die de moed er in houdt.
Frenk is haar man, een macho type die 
graag achter de vrouwtjes aan gaat, maar 

toch houdt hij erg veel van Dolly. Het 
personeel van de club is erg gevarieerd, 
zo is er Sjoerd, een travestiet die iedere 
avond een act verzorgd in de club. 
Iedereen is erg enthousiast over hem, 
behalve zijn moeder. Mevr. van der Leest, 
zij staat totaal niet achter de levensstijl 
van Sjoerd, ze is een strenge en starre 
vrouw en doet net of haar zoon niet 
bestaat. Babette is de bardame, ze werkt 

al haar hele leven in de club en is een 
goede vriendin van Dolly. 
Shannon is ook al jaren werkzaam in de 
club als serveerster, ze heeft een hekel 
aan iedereen zelfs soms aan haar vriend 
Ronnie. Ronnie is een sullig type en zit 
erg onder de plak bij Shannon. 
Suzie is een nieuwe serveerster, nog erg 
verlegen maar probeert in de club een 
nieuw leven op te bouwen.

Toneelgroep

Kaarten vanaf 7 maart

in de voorverkoop

bij “De Groot”

Aanvang om 20.00

Zaal open vanaf 19.15 uur

Entree 5,- p.p.

Kom naar de

nachtclub
van toneelgroep

Klaver 5

Tragi-komedie van Jose Frehe & Rob van Vliet

Zaterdag 20 maart
Zaal “De Groot” De Vecht

'encore'
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