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Uitvoering 2018
Toneelvereniging DEV Hengelo komt op 11 en 13 oktober a.s. met een
nieuw stuk op de planken:

Wat doen we met Jenny? (door Donald Wilde).
Jenny is een vrouw van ongeveer 65 jaar oud. Alhoewel … het
woord oud schijnt niet echt bij haar te passen! Om de ouderdom te
slim af te zijn is Jenny plots anders gaan leven. Zij is de tegenpool
van Eudora Zuurbier, haar schoonzus, die te pas en te onpas komt
klagen over allerlei pijntjes en het alleen maar over de dood heeft,
terwijl Jenny wil LEVEN.
Jenny heeft twee dochters, Ellen de oudste en Charlotte. Ellen is
mode redactrice en is ‘geslaagd’. Zij heeft een vriend, Walter, die
geriater is. Charlotte is getrouwd, heeft ‘al’ drie kinderen en is in
verwachting. Zij bekijkt het leven van de gemakkelijke kant.
Het is dan ook Ellen die heel wat vragen heeft over
de levenswijze van haar moeder. Wie is Floyd? Wat komt hij doen?
Wat spookt Jenny allemaal uit? Woont ze samen met een....man?
Ellen schakelt hulp in, maar pakt dat wel uit zoals zij dat wil?
Na allerlei ontwikkelingen, vrolijk, vol humor, met soms puntige,
wrange dialogen en kernachtige uitspraken volgt er
een bijzonder einde.
Wat doen we met Jenny? Een terechte of onterechte vraag van alle
anderen dan Jenny zelf.

Uitvoering 2018
Rolverdeling

Kaartverkoop

Laat u verrassen in dit bijzondere blijspel, dus haal het doek maar
op voor: Wat doen we met Jenny?
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Kaartverkoop:
DEV Hengelo speelt zoals gewoonlijk in het KAMAKTheater,
Esrein 15 te Hengelo.

Sponsoren

Data: donderdag 11 en zaterdag 13 oktober 2018.
Aanvangstijden: 20.00 uur. De zaal is een half uur voor aanvang
open.
Kaarten kosten € 11,00 per stuk.
U kunt kaarten van te voren reserveren of kopen aan de kassa.
Reserveren is aan te bevelen i.v.m. het aantal plaatsen in het
KAMAKTheater en kan op maandag tot en met vrijdag tussen
16.00 uur en 21.00 uur via telefoonnummer: 06 10759215.
Op 11 en 13 oktober is dit telefoonnummer te bereiken tot 19.30
uur i.v.m. de uitvoeringen.
U kunt ook reserveren via het volgende mailadres:
reserveringen@devhengelo.nl
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Hier kan uw naam
staan.
Neem voor meer informatie
contact op met het secretariaat

