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DEV Hengelo komt met eigentijds blijspel op de planken.
Het is zover, DEV Hengelo heeft een nieuw stuk met de titel GEK!?
Het is geschreven door Ton Davids en wordt geregisseerd door Bertus
Braam, een blijspel met 11 personages.
Zijn ze gek, wie is er gek, wie wordt er gek? Op deze vragen krijgt u
antwoord tijdens dit avondvullend blijspel.
Zoals u leest spelen er 11 mensen mee, 4 heren en 7 dames, een mooie
bezetting vertolkt door bekende en nieuwe leden.
Sinds 2012 is Carola Groen lid van DEV Hengelo, ze heeft al een aantal
rollen vertolkt en wil zich graag verder aan u voorstellen bij ‘de pen van
DEV’.
Ruurd Nijdam en Daniël Kampjes hebben zich ook aangesloten bij DEV
Hengelo. Zij zullen twee van de vier mannelijke rollen vervullen dit jaar.
DEV Hengelo is blij met de aanwinst van deze mannen!

Agenda
23, 24 en 25 oktober
2014 DEV Hengelo komt
met eigentijds blijspel
GEK!? in het KAMAK
theater te Hengelo.

Nieuwe stuk

1

De pen van DEV

2

In de nieuwsbrief van september zult u meer lezen over de uitvoering van
GEK!?
Hieronder even een terugblik naar de afgelopen uitvoering in 2013 door
een kleine foto impressie. Meer foto’s zijn te vinden op onze website
www.devhengelo.nl.

Oproep:
Wij zoeken donateurs en
sponsoren.
Draagt u DEV Hengelo een
warm hart toe en wilt u
ons elk jaar voor een
vriendenprijs bezoeken, of
wilt u ons sponseren met
net iets meer, neem dan
contact op met het
secretariaat.
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De pen van DEV, leden stellen zich voor.

Hallo Allemaal,
Mijn naam is Carola Groen, ik ben 25 jaar oud en ben geboren in Haarlem,
opgeroeid in Wijk bij Duurstede en woon sinds maart 2012 in Hengelo.
Via een vriendin heb ik DEV Hengelo leren kennen en ik ben sinds juni
2012 lid.
Het eerste jaar heb ik gekeken tijdens de oefenavonden en was ik deel
van de decorploeg. Ik heb altijd gezegd dat ik nooit op de planken wilde
staan, omdat ik dacht dat ik niet kon acteren en moeite zou hebben met
het onthouden van de tekst. We zijn nu ruim ander half jaar verder en ja
hoor, vorig jaar heb ik mijn debuut gemaakt en dit jaar sta ik opnieuw op
de planken. Ik heb tot nu toe 2 heel verschillende rollen gespeeld, een
hondenbaas en de Minister-president van Nederland. In ons nieuwe stuk
speel ik Betty, een vrouw op zoek naar warmte, genegenheid en een
flesopener.
Ik heb veel plezier bij DEV Hengelo, omdat ik toneelspelen erg leuk vind,
maar zeker ook door de groep mensen waar DEV Hengelo uit bestaat,
gezellig en vriendelijk. Ze hebben mij met open armen ontvangen.

Noteer dit vast in uw agenda

Sponsoren
DEV Hengelo

Oldenzaalsestraat 215
7557 GK Hengelo

Oldenzaalsestraat 188
7557 GB Hengelo

Natasja en Daniel de Jonge.
Borne 074-2660430/06-22320134

Tycho Nuis – Deurningen
06 57526875

23, 24 en 25 oktober 2014

Uitvoering eigentijds blijspel GEK !?
van Ton Davids in het KAMAK theater.

John Nijhuis - Almelo

Hier kan uw naam staan.
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