Bekijk de webversie

Beste Theaterliefhebber,
Afgelopen zondag, 24 september, is de eerste van een serie van
7 voorstellingen gespeeld in het Betty Asfalt Complex.
De Dansende Dichters hebben met hun poëzie, hun liedjes en
hun bijzondere dansjes op verrassende wijze het publiek
vermaakt.
Mooie afwisseling van pittige teksten en melodieuze liedjes
door beiden virtuoos op piano en gitaar gespeeld én prachtig
gezongen. Ewout en David bedankt! Dat jullie in vele
huiskamers mogen optreden.
.
Vriendelijke groet,
voor meer info mail of bel 06 270 45 207

Theatervoorstellingen in oktober

Apollofirst Theater, Amsterdam
donderdag 19 oktober 20:30 uur

Cloaca
Een scherpe en wrange komedie door Maria Goos
met spottende humor neergezet.
Een verhaal over gecorrumpeerde vriendschap,
midlifecrisissen, ambitie en liefde. De vier
voormalige studievrienden, allen in de 40,
worstelen met deze thema’s.

Nieuwe productie

Reserveren en kaarten via Apollofirst Theater

'U BENT MIJN MOEDER'

Betty Asfalt Complex, Amsterdam

Robert Jan Heyning prachtig
als moeder en zoon in klassieker.
Solo voorstelling van Joop
Admiraal (Werktheater
1980) over zijn dementerende
moeder. Een persoonlijk en
eerlijk beeld van het leven van
zijn 80-jarige demente moeder
die hij iedere zondag in een tehuis
bezoekt.

zondag 22 oktober 15:00 uur

Leven met Brel
Deze muziektheater voorstelling 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
In november presenteert Huiskamer Theater de
voorstellingen Doek en The Bitch, in bed with
Lady Macbeth in Betty Asfalt

In eenvoudige taal en vol humor
beschreef Joop Admiraal hoe het
verleden het heden inhaalt.

Nu te boeken
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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.

