Bekijk de webversie

Beste Theaterliefhebber,
Een groot deel van de Hollandse zomer met wisselend weer
(zon, wind en regen) en heel veel cultuur ligt al weer bijna
achter ons. De Parade loopt op zijn einde en het komend
weekend start de Uitmarkt. Huiskamer Theater maakt
zich op voor het nieuw theaterseizoen.
Naast spelen in huiskamers en op locaties in het hele land
wordt een aantal voorstellingen ook in kleine theaters
gespeeld. Juist om ú kennis te laten maken met de diversiteit
van de producties die Huiskamer Theater biedt.
.
Vriendelijke groet,
voor meer info mail of bel 06 270 45 207

Voorstellingen in het theater
Op 31 augustus doet Margreet Dolman met veel
bombarie de deur van het Betty Asfalt Complex weer
open. Huiskamer Theater is in het nieuwe
theaterseizoen te gast bij Paul Haenen en Dammie van
Geest met een 7-tal voorstellingen. Ook staat er een
voorstelling in het Apollofirst Theater geboekt. U kunt
de voorstellingen beoordelen op geschiktheid voor úw
huiskamer of gewoon gezellig komen kijken!

Betty Asfalt Complex, Amsterdam

Nieuwe productie

zondag 24 september 15:00 uur
Anatomische Liedjes over zijdezachte liefde en
gebroken flessen hoop. Een verrassende voorstelling vol
humor en grimmigheid.
zondag 22 oktober 15:00 uur
Leven met Brel gaat over ons allemaal. Wat betekenen
de grote Brel-thema’s vriendschap, liefde, afscheid,
jeugddromen en vrijheid voor ú?
Reserveren en kaarten via Betty Asfalt

Apollofirst Theater, Amsterdam
donderdag 19 oktober 20:30 uur
Cloaca een verhaal over gecorrumpeerde
vriendschap, midlifecrisissen, ambitie en liefde. Vier
voormalige studievrienden worstelen met deze thema’s.
Reserveren en kaarten via Apollofirst Theater.

Facebook

Website

Een solovoorstelling met en voor
actrice Barbara Gozens
Over het levenslange contact met
haar broer die aan schizofrenie
lijdt. Hoe zij met haar broer en
zijn psychiatrische problemen
omging en hoe ze daar nog steeds
mee omgaat.
In de scènes krijgen momenten
uit haar leven en het leven van
haar broer op een theatrale wijze
gestalten.
Lees meer........
Tekst & Regie Hans van Hechten
Actrice Barbara Gozens
Muzikale ondersteuning
Hugo Alexander van Riet

LinkedIn

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.

