Bekijk de webversie

Beste Theaterliefhebber,
Een Nieuwsbrief vol nieuwtjes!
De eerste aanvragen om één van de voorstellingen te boeken
zijn inmiddels ontvangen. Het brede aanbod wordt zeer
gewaardeerd en het is zelfs lastig te kiezen welke voorstelling
de voorkeur heeft.
Ik adviseer u graag persoonlijk om tot een goede keuze te
komen. Drie nieuwe voorstellingen zijn toegevoegd!
Vriendelijke groet,

mail of bel 06 270 45 207

NIEUW
Shostakovitsj gaat over de keuze tussen leven
en sterven, over persoonlijke en artistieke integriteit.
Over hoe lastig het is om laf te zijn.
Met de door de wol geverfde theatermaker Dic van
Duin en de jonge acteur en muzikant Jacob de Groot.

Anatomische Liedjes over zijdezachte liefde
en gebroken flessen hoop. Een verrassende
voorstelling vol humor en grimmigheid.

Hou je van me

Twee stemmen, piano, gitaar, prachtige liedjes,
authentieke gedichten en wonderbaarlijke dansjes.
David Rous en Ewout Eggink vormen samen
De Dansende Dichters

Een amusante leesvoorstelling
zondag 14 mei om 15:00 uur
in het gezelligste theater van
Amsterdam
Betty Asfalt Complex

Mrs. Picasso

Over liefde, lef en leugens…

is a unique solo performance about the struggle
between art and love, heard through the stories of two
of Pablo Picasso’s women.
Both ladies are vividly portrayed by Carlijn. The third
woman is Carlijn herself, who breaks through the
conventions of theater in a gutsy yet playful way.
Actress, Producer & Idea Carlijn van Ramshorst
Director & Script Harry Piekema
Play in English Language

“Hij zei dat ie zijn geluk niet wil
bouwen op een ruïne.
Hij blijft bij jou…”
Actrices: Rick Nicolet, Elsje
Scherjon, Ineke Swanevelt en
Truus te Selle gaan na de
lezing vrolijjk in gesprek met het
publiek over de universele thema’s
van het stuk.
Reserveren

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u theater@huiskamertheater.nl toe aan uw adresboek.

