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Dolle Beestenboel
Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt gelezen is de titel van onze
nieuwe uitvoering Dolle Beestenboel. Deze doldwaze klucht is
geschreven door Henk Roede en wordt wederom geregisseerd door
Joke Grondman.
Dolle beestenboel speelt zich af binnen het reilen en zeilen van een
dierentuin. Allerlei rare dieren en types passerende de revue en dan
komt er nog een lang verwachte brief binnen. Om heel verschillende
redenen zijn de directeur en een medewerker daar dolblij mee. Gaat
het hoge bezoek wel door en welke rol speelt die Meerkens hierin?!
Dit alles en nog veel meer zorgen voor doldwaze scènes, die u
zeker niet mag missen.
We hopen u natuurlijk te mogen vermaken tijdens de uitvoeringen.
We spelen dit keer op een andere locatie dan u van ons gewend
bent, namelijk in het:

Dolle
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ontmoetingscentrum HET BERFLO Appoloplein 1 te Hengelo
op donderdag 10 en vrijdag 11 oktober 2019
aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur.

Route naar Appoloplein 1
Op dit moment is Apolloplein 1 bij meerdere navigatiemiddelen
nog niet bekend. Google Maps kent deze locatie al wel!
Google Maps MFA ’t Berflo
Apolloplein 1 is eenvoudig te bereiken met behulp van de
volgende referentiepunten: Zoek naar: FBK Stadion aan de
Kuipersdijk 46, 7552 BJ in Hengelo. Schuin tegenover het
stadion vindt u een Nettorama supermarkt. Rij de afslag
kuipersdijk/parkeerplaats Nettorama in (Artemistraat). Laat de
parkeerplaats naar de Nettorama aan uw rechterhand liggen en
rij recht door (Hermesstraat), u ziet nu MFA ’t Berflo met
bijbehorend parkeerterrein schuin rechts voor u liggen.
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Kaarten voor de uitvoering reserveren.

AGENDA:

Dit jaar is het wederom aan te raden om uw kaarten van
te voren te reserveren. Dat kan op de volgende
manieren:
 via mobiel op nr. 06 33792773, bereikbaar op
werkdagen van 19.00 tot 21.00 uur.
 via mail: reserveringen@devhengelo.nl
 via bekende spelers van toneelvereniging DEV
Hengelo

Donderdag 10 en vrijdag 11
oktober 2019:

U kunt direct na verschijnen van de nieuwsbrief al
reserveren.

uitvoering van de klucht:

Dolle Beestenboel
(Henk Roede).

Sponsoren

Dolle Beestenboel:
Linda (secretaresse):
Sien (loketmedewerkster):
Jet (loketmedewerkster):
Henk van Doorn (directeur):
Heutma (dierenarts):
Gerrie (klusjesman):
Carel (dierenverzorger):
Trees Meerkens (RVD):
Regie:
Decor:
Techniek:

Moniek Kist-Spijker
Marjolijn Faber
Willemijn Blömer
Marten Odding
Carola Groen
Brittany Groen
Tijn Vaassen
Marloes Bouman
Joke Grondman
Jos Bouman
Tycho Nuis en
Wilfred Odding

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

