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Als ik dit voorwoord schrijf is het januari 2014. Een nieuw jaar ligt voor
ons, een jaar vol verwachting: ieder van ons heeft wel een wens of
verwachting voor dit jaar. Zo ook de spelers en medewerkers van Klaver5:
wij zijn al bijna
aan het eind van het seizoen en de uitvoeringen staan
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het klooster.
Klaver5 wenst u een hele fijne avond en hoopt dat onze verwachting voor
dit seizoen uitkomt: u een onbezorgde avond met veel plezier bezorgen...
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Devoot en Despoot

namens Klaver5, Heidy Berenschot
Misverstanden, paniek, chaos, bedrog, intriges, jaloezie, rotstreken, gekonkel,
gevaar en verwarring, allemaal dingen die je normaal gesproken niet in een
klooster zou verwachten. Maar is dat wel zo?
Devoot
enisDespoot
Moeder Overste
ziek en dat zorgt voor problemen in het nonnenklooster. Zo
ambitieus
als depaniek,
ene non
is ombedrog,
het leiderschap
over te nemen,
zo ongeboeid
Misverstanden,
chaos,
intriges, jaloezie,
rotstreken,
gekonkel,
zijn
de anderen.
Het bezoek
vandingen
een hongerige
pastoor,
een vreemde
kardinaal
gevaar
en verwarring,
allemaal
die je normaal
gesproken
niet in
een
en een onuitstaanbare
dame,
voor
nodige spanningen in deze vrome en
klooster
zou verwachten.
Maarzorgt
is dat
weldezo?
heilge
waarom
dat "hoofdkussen"
zo belangrijk? Zo
Moederomgeving.
Overste isEn
ziek
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ambitieus als de ene non is om het leiderschap over te nemen, zo ongeboeid
zijn de anderen. Het bezoek van een hongerige pastoor, een vreemde kardinaal
en een onuitstaanbare dame, zorgt voor de nodige spanningen in deze vrome en
heilge omgeving. En waarom is dat "hoofdkussen" eigenlijk zo belangrijk?

