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‘GEK!?’ van Ton Davids.
Het nieuwe eigentijdse blijspel van DEV Hengelo

Op weg naar de normale maatschappij
ondervinden enkele ex-psychiatrische
patiënten wat problemen. Hun overweldigende
creativiteit zorgt voor een inspirerende en
dolkomische oplossing.
De rollen worden vertolkt door: Carola Groen,
Daniël Kampjes, Joke Grondman, Jos Bouman,
Margreet Oelen, Marjolijn Faber, Marloes
Bouman, Marten Odding, Nancy Oude
Engberink, Renske Martin en Ruurd Nijdam.
De regie is in handen van Bertus Braam.
In het stuk komen niet alleen gekke personen voor, maar ook vreemde
attributen en decorstukken. Hiervoor is Jos Bouman al druk aan het
ontwerpen en klussen. DEV Hengelo is blij met deze handige Harry.
Komt allen kijken naar dit eigentijdse blijspel ‘GEK!?’ van Ton Davids, die
als motto heeft voor zijn toneelstukken: ‘Goed toneel van eigen bodem’.
Nog even een leuke zin als afsluiting en heel toepasselijk voor ‘GEK!?’
(uit een geluks koekje)
‘Welk verstandelijk gezond persoon zou op deze wereld leven
en niet gek zijn’

Agenda
23, 24 en 25 oktober 2014
DEV Hengelo komt met
eigentijds blijspel ‘GEK!?’ in
het KamaK Theater te
Hengelo.
Reserveren
kan vanaf nu via
In deze nieuwsbrief
het volgende nummer:
06-12541079 op werkdagen
tussen 17.00 en 20.00 uur.
Of via mail:
reserveringen@devhengelo.nl
‘GEK!?’ van Ton Davids

1

De pen van DEV
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Oproep:
Wij zoeken donateurs en
sponsoren.
De
redactie
Draagt
u DEV een warm
Joke
hart en
toeRenske
en wilt u ons elk

Agenda DEV Hengelo
23, 24 en 25 oktober 2014
Uitvoering eigentijds blijspel ‘GEK!?’
van Ton Davids in het KamaK Theater
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jaar voor een
vriendenprijs bezoeken,
of wilt u sponseren met
net iets meer, neem dan
contact op met het
secretariaat.
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Toneelvereniging DEV Hengelo
De pen van DEV, leden stellen zich voor.
Ik wil mij even voorstellen. Mijn naam is Marloes Bouman, ik ben
geboren en getogen in het stadje Delden en ik ben 18 jaar. Mijn vader
heeft mij 2 jaar geleden geïntroduceerd bij ‘de leuke leu’ van DEV. Dit is
zo goed bevallen dat ik in augustus 2012 lid ben geworden. Daar heb ik
absoluut geen spijt van.
Toen ik voor het eerst bij DEV Hengelo binnen kwam waren de repetities
voor het stuk ‘Schaduwen’ in volle gang. Ik heb toen gekeken wat er
achter de schermen gebeurde, waardoor ik echt de smaak te pakken
kreeg. Mijn debuut bij DEV Hengelo vond ik eerlijk gezegd best wel eng,
maar door alle steun van de andere spelers had ik er niet zoveel last van.
Het debuut vond plaats in het Rabotheater tijdens het WAK 2013 (week
van de amateurkunst). Ik speelde de arrogante, hooghartige poedel Trixy.
Het was echt prachtig om deze rol te spelen met vooral: ‘dat haar!’
Afgelopen jaar was ik te zien als bewaker in het stuk ‘Wereldleiers’ waar
ik samen met mijn vader de belangrijke wereldlei(d)ers bewaakte. Dit
jaar sta ik op het toneel als de lieftallige (het is altijd lente in de ogen van
de) tandartsassistente Karlijn, in het stuk ‘GEK!?’, maar daar ga ik nog
niets over verklappen.
De afgelopen 2 jaar bij DEV Hengelo waren topjaren voor mij. Het is net
een kleine familie waar ik elke woensdag naartoe ga, daarom denk ik dat
ik hier zeker nog wel lang van de partij zal zijn.

Sponsoren
DEV Hengelo

Oldenzaalsestraat 215
7557 GK Hengelo

Oldenzaalsestraat 188
7557 GB Hengelo

Natasja en Daniel de Jonge.
Meidoornhof 65 7621 CJ
Borne.

Tycho Nuis - Deurningen

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

Toneelvereniging DEV Hengelo
Secretariaat:
Marjolijn Faber
Woolderweg 33C 7622 JP Borne
Telefoon: 074-7505063
E-mail: info@devhengelo.nl
www.DEVhengelo.nl
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