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NIEUW STUK 2019
De leescommissie is begin dit jaar vol enthousiasme begonnen met het
lezen van diverse stukken ter voorbereiding van de uitvoering van 2019.
Nadat er vele blijspelen en kluchten de revue gepasseerd zijn, is
Toneelvereniging DEV Hengelo vol overgave begonnen met de
voorbereidingen van:

Dolle Beestenboel geschreven door Henk Roede.
Dolle beestenboel is een klucht in drie bedrijven en speelt zich af binnen
het reilen en zeilen van een dierentuin. Verdere details laten we voor u
nog even achterwege om de spanning er in te houden.
Het is een leuke uitdaging voor alle spelers van Toneelvereniging DEV
Hengelo, de regie, de bouwcommissie, de PR commissie en natuurlijk niet
te vergeten de techniek en grime.

Nieuw stuk
2019
Nieuw logo
WAK 2019

Agenda

We hopen u natuurlijk te mogen vermaken tijdens de uitvoeringen die in
de 2e week van oktober 2019 gepland staan. De precieze data zijn nog
niet bekend, maar we zullen u door middel van de nieuwsbrief hiervan op
de hoogte houden. Verder is er meer informatie te vinden op onze website
www.devhengelo.nl, via facebook en twitter. Op de website zijn ook de
foto’s te vinden van de vorige uitvoering.

Nieuw logo
Misschien is het u opgevallen bovenaan de pagina’s van de
nieuwsbrief…. toneelvereniging DEV Hengelo heeft een nieuw logo.
In haar eigen kleuren en de kleuren van Hengelo, een frisse moderne
look, net als onze toneelvereniging zelf.
de redactie:
PR DEV Hengelo
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Nieuwsbrief

AGENDA:
18 mei 2019:

deelname aan de WAK

Dit jaar zal de 13e WAK plaatsvinden vanaf donderdag 16 t/m
zondag 19 mei 2019. Zaterdag 18 mei is Toneelvereniging
DEV Hengelo te vinden in de stad met een optreden genaamd:
Kinderliedjes, maar dan anders.

oktober 2019:

uitvoering van de klucht:

Dolle Beestenboel
Een quote van de site kunstinhengelo.nl van de WAK over
amateurkunst:

(Henk Roede).

‘Hengelo Kunst-stad’
‘Amateurkunst brengt mensen bij elkaar, haalt talenten naar
boven, verbindt mensen aan elkaar en aan de stad.’
Toneelvereniging DEV Hengelo staat hier helemaal achter. We
zien dat de theaters weer redelijk vol lopen, maar het zijn vaak
de grotere producties. Kleinkunst is ook een vorm van
amateurkunst die elkaar verbindt. We dagen u uit om dit jaar
naar de WAK te komen en daarna in oktober naar onze
voorstelling: de klucht Dolle Beestenboel (Henk Roede).

Sponsoren

Hier kan uw naam
staan.
Neem voor meer informatie
contact op met het secretariaat
Toneelvereniging
DEV Hengelo
Bernardstraat 56
Telefoon:074 3492631
E-mail: info@devhengelo.nl
www.DEVhengelo.nl
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