Bekijk de webversie

Hou je van me

Hou je van me, een leesvoorstelling over liefde, lef en leugens
"Hij zei dat ie zijn geluk niet wil bouwen op een ruïne. Hij blijft bij jou…”
Het verhaal speelt in het clubhuis van een tennispark. Drie vriendinnen - vitaal, al wat op leeftijd
- vluchten naar binnen vanwege een plotselinge onweersbui. Al gauw zitten ze gezellig aan de
wijn.
Eén van hen onthult losjes dat zij en haar man eindelijk gaan scheiden na hun doodgelopen
huwelijk. Een nieuw spannend leven lonkt! Haar man is vanochtend voorgoed met zijn
Amerikaanse geliefde naar de States vertrokken.
Maar dan staat opeens de onbekende minnares voor hun neus. De reis ging op het laatste
moment niet door. De reden wordt langzaam duidelijk. Aangewakkerd door de drank komen ook
de vriendinnen op hun beurt met schokkende amoureuze bekentenissen. Brengt dit hun
vriendschap in gevaar?
Na de lezing gaan de actrices in gesprek met het publiek over de universele thema’s van het
stuk, liefde, lef en leugens. De duur van het optreden bedraagt 1 uur, het nagesprek gemiddeld
15 minuten. Een amusante aanrader!
Tekst Ineke Swanevelt Spelregie Ellen Vogel Actrices Rick Nicolet, Elsje Scherjon, Ineke
Swanevelt, Truus te Selle.
Wanneer? zondag 14 mei 15:00
Nieuwezijdsvoorburgwal 282, Amsterdam.

uur Waar te zien? Betty Asfalt Complex,

Reserveren: bettyasfaltcomplex.nl of 020-62 646 95

Beste theaterliefhebber,
Dit is de eerste van een serie voorstellingen van
Huiskamer Theater die in het Betty Asfalt
Complex gespeeld gaat worden. Zo krijgt ú de kans om een
voorstelling te beoordelen of deze geschikt is voor uw
organisatie of om bij u in de huiskamer of op een locatie te
laten spelen.
Na de zomervakante starten we met:
24 september Anatomische Liedjes van De Dansende Dichters
22 oktober Leven met Brel met Michael Abspoel en Marc Bischoff
12 november Doek! met Lilian Korzilius en Rocco van Loenen
26 november Mrs. Picasso met Carlijn van Ramshorst. Play in English language
Van januari t/m maart 2018 volgen nog een drietal voorstellingen!
Vriendelijke groet,

06 270 45 207 theater@huiskamertheater.nl
Tot gauw! Volg Huiskamer Theater ook op Facebook!

Facebook

Amsterdam, 30 april 2017

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.

