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Toneel vrienden
Aanvang om
Als ik dit schrijf dan besef ik dat
het alweer een jaar geleden is dat
u iets van ons hoorde wat gaat de
tijd snel, zeker als je druk bent.
Ook als u niets van ons hoort zijn
wij als vereniging zeker druk met
het toneel na de laatste voorstelling
volgt de jaarvergadering en dan lijkt
het voor iedereen rustig te worden,
maar niets is minder waar; de nieuwe
leescommissie is dan alweer actief
en boekje na boekje wordt gelezen.
Daarna volgt er overleg met elkaar en
nog eens met de regiseur.
Als alle neuzen dan de zelfde kant
opstaan is het toch al gauw augustus
en na een feestavond (altijd een goed
begin van een seizoen) beginnen we
weer met frisse moed te repeteren.
Wij van klaver 5 zijn er van overtuigd
dat wij met Opa & Co een leuk stuk
voor u op de planken zetten en
wensen u een plezierige avond.
namens Klaver5
Heidi Berenschot

Bets: Willeke Panhuis

Alex:
Ferdinand
Veldwijk

Doreen: Ini Wolters

Ilse: Janny Roeterd

Carol: Reinie Wijngaards

Kaarten voor
2 april zijn in de voorverkoop
bij “De Groot” De Vecht
Aanvang om 20.00 uur
Zaal open vanaf 19.15 uur
Entree 5,- p.p.

Irma: Heidi Berenschot

Bob: Frans Jacobs

Opa: Theo Mentink

Opa & Co
Een eigentijds blijspel van Jannick
Lennard. Een welgestelde familie
wordt door allerlei omstandigheden
van de ene op de andere dag arm.
Weg luxe, weg society-leven, weg
aandelen, weg kaviaar met oesters.
Daarbij komt een verwarde opa
regelmatig over de vloer. Daarbij ook
nog een dakloze, een escort-dame en
iemand van de belastingdienst. Dit is
duidelijk een rampscenario, waarvan
de gevolgen enorm zijn: de manager
wordt vuilnisman en de society-vrouw
wordt poetssloof. Na vele ontberingen
gloort er toch hoop aan de horizon:
de belastingdienst heeft een "foutje"
gemaakt en de onderlinge banden
worden aangetrokken. Humor en
vaart, afgewisseld met serieuze
momenten, kortom een eigentijds
blijspel.

