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WAK Hengelo 2015
De WAK wordt gehouden in het weekend van 29, 30
en 31 mei a.s.
Toneelvereniging DEV Hengelo is te zien op
vrijdagavond 29 mei in café Murphy’s Law vanaf 21.00
uur. De avond staat in het teken van Kunst & Kroeg en
het stuk speelt zich af in een kroeg, dat kan niet
mooier. Het is de eenakter Gedistingeerde
Kroegtijgers van Kirsten Lazarian, vertaling Jan
Dullemond. Humorvol en scherp met veel (verborgen)
waarheden.
Joke en Marloes spelen respectievelijk Kim en Claire, twee collega vriendinnen die
een avond in de kroeg doorbrengen. Waar kijken ze naar? Mannen! Vol humor en
vilein bekritiseren ze elke man in de bar. Is de man die voldoet aan hun hoge eisen al
uitgevonden? Zijn alle mannen te vangen in one-liners? Hoe volmaakt zijn Kim en
Claire zelf eigenlijk. Verder laten Joke en Marloes verschillende staaltjes van toneel
zien, ludiek, emotieloos, vol emotie en tableau vivants.

Agenda
29, 30, 31 mei 2015
WAK Hengelo
21, 22 en 23 april 2016
Uitvoering DEV Hengelo
WAK Hengelo
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Nieuwe regisseur
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Kom dus kijken op vrijdag 29 mei a.s. in café Murphy’s Law om 21.00 uur.

Nieuw uitvoering
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Nieuwe regisseur en workshops

De pen van DEV
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DEV Hengelo heeft een nieuwe regisseur: Natasja van den Berg. Ze heeft veel
ervaring op allerlei gebied van regie tot dans. Zelf speelt ze bij Moederliefde en
Waarvan Akte en regisseert de GIL..debroeders. Wij zijn erg blij dat ze ons gaat
regisseren. Maar voor ze daarmee kan beginnen moeten we eerst een nieuw stuk
hebben, daar zijn we naarstig naar op zoek.
Tot die tijd zitten we niet stil, ook al laat onderstaande foto iets anders zien.
Deze is gemaakt tijdens een workshop van
Jolanda Gooiker, ook speler bij Waarvan Akte.
Zij heeft ons vanuit improvisatietoneel meer
geleerd over emoties, houding en mime.
Natasja gaat hierin verder, door ook workshops
te geven, voor we aan het nieuwe stuk beginnen.
Het zijn mooie gelegenheden voor DEV Hengelo
om aan verdieping en nieuwe skills te werken,
voor onszelf en het publiek.

Nieuwe uitvoering april 2016
Doordat het zoeken naar een nieuwe regisseur dit jaar erg veel tijd in beslag heeft
genomen hebben we helaas moeten concluderen dat de tijd te kort is om nog een
avondvullend stuk te presenteren in november van dit jaar. DEV houdt niet van half
werk en heeft daarom samen met Natasja van den Berg besloten de voorstellingen
naar april 2016 te verplaatsen zodat ons publiek krijgt wat het van ons gewend is.
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Oproep
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.

De redactie
Joke en Daniël
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Pen van DEV
Dag lezers van de nieuwsbrief van Toneelvereniging DEV Hengelo!
Mijn naam is Daniël Kampjes, ik ben geboren op 6 juni 1990
en ben een geboren en getogen Hengelo-er.
Vanaf 1 januari 2014 ben ik lid van DEV Hengelo geworden.
Hoe dit gekomen is leest u hieronder:
De dames van DEV Hengelo hebben mij, na hun voorstelling
van 2013, bij café PECA overgehaald om mee te spelen bij
deze fantastische familiegroep. Zij haalden mij over omdat
ze mannen te kort kwamen.
Ik heb er erg veel plezier in om met de mensen van DEV
samen te spelen en te werken.
Bij DEV Hengelo kun je lekker jezelf zijn en is het heel fijn om je in een rol te verdiepen,
ook in die van anderen.
Ik zit samen met Joke, Marten en Rita in de PR-groep, wat afgelopen jaar super is
gelopen. Renske was eerder ook lid, maar beheert op dit moment Facebook en Twitter.
Ik houd niet alleen van toneel maar ben ook een gigantische voetbalgek, ik ben o.a.
trainer bij HVV Tubantia A2 en C-Coördinator, ook ben ik altijd keeper geweest, maar
na twee knieoperaties moest ik daarmee stoppen.
Verder ben ik leider/grensrechter bij HVV Tubantia 3 waar ik na de zomervakantie
weer probeer te voetballen.
Ik ben lid van de raad van 11 bij Carnavalsvereniging De Noorkermennekers en ik werk
momenteel bij Brookhuis Taxi.
Ik woon nog bij mijn ouders thuis en heb een leuke vriendin, Daphne Bevers.
Met DEV Hengelo hoop ik weer een leuk seizoen te beleven en een heel mooi stuk neer
te gaan zetten in april 2016.
Tot ziens bij onze uitvoering tijdens de WAK 29 mei a.s. en in april 2016.
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DEV Hengelo

Oldenzaalsestraat 215
7557 GK Hengelo

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

Tycho Nuis – Deurningen
06 57526875

John Nijhuis - Almelo
Hier kan uw naam staan.
Neem voor meer informatie
contact op met het
secretariaat

Daniël Kampjes

Noteer dit vast in uw agenda
Vrijdag 29 mei a.s. in café Murphy’s Law
treedt DEV Hengelo op met o.a. de eenakter:
‘Gedistingeerde Kroegtijgers’
door Kristen Lazarian, vertaling Jan Dullemond

Tijd: 21.00 uur
Donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 April 2016
Nieuwe uitvoering DEV Hengelo in het
KAMAKTheater
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Secretariaat DEV Hengelo
Marjolijn Faber
Woolderweg 33C
7622 JP Borne
Telefoon: 074-7505063
E-mail: info@devhengelo.nl
www.devhengelo.nl

