TOSJOPA

PRESENTEERT:
THEATERWEEKEND 2018

#SAME!
Rezie Vrancken
A-zuur

Data: Vrijdag 14 december en Zaterdag 15 december • Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Cultureelcentrum De Haandert te Tegelen • Entree: 7,50 euro
Kaarten zijn vanaf 14 november te reserveren via de website: www.tosjopa.nl

#SAME!
PROGRAMMA:

Speelgroep Tosjopa
Voorstelling: Op het verkeerde spoor

A-zuur
Voorstelling: Eten

We zijn getuigen van een fanatieke vader
langs de zijlijn van een motorcross-wedstrijd.
Samen met zijn vrouw, de bezorgde moeder,
bezoeken ze een wedstrijd van hun Tinus. De
hele familie is getuige, inclusief de zwaar puberende dochter met haar immers positieve
vriendin Bregje. Als de wedstrijd begint valt
het plotsklaps stil. Tinus beweegt niet meer…

Drie zussen komen jaarlijks op de sterfdag
van hun moeder bij elkaar komen om haar
te herdenken. Alle drie hebben ze problemen
met het normaal omgaan met eten door een
traumatisch verleden. Stukje bij beetje wordt
duidelijk wat er allemaal is gebeurd. In beginsel een tragedie. Echter door de humor die in
de eenakter ook rijkelijk vertegenwoordigd is,
wordt lucht gegeven aan een oorspronkelijk
heftig thema.

Spelers: John Engels, Marly Heuvelmans,
Daniëlle Heijmans, Kimberley Haenraets
Regie: Leo de Ronde
Auteur: Alwin Grijseels

Spel: Marion Pingen, Gerda Schattorjé,
May Maas
Regie: Karen Buwalda
Auteur: Martin van Veldhuizen

Rezie Vrancken
Voorstelling: Ich bèn oma!

Speelgroep Tosjopa
Voorstelling: Het gezondheids-instituut

Oma worden is een mijlpaal in je leven. Maar
wat als het een ‘baan’ wordt met allerlei verplichtingen en opvoedregels waar je je aan
moet houden? In deze monoloog vertel Rezie
op een ludieke wijze over het modern omaschap, over de verschillen met vreuger en
over de steeds meer voorkomende granny
burn-out.

De dames Ria en Nel zitten in het gezondheids-instituut, maar zijn het sporten en vooral
het gezond eten helemaal zat. De directrice
wil hier niets van weten en handhaaft alles
met straffe hand. De dames zoeken hulp bij
de groenteman met als resultaat……… laat u
verrassen.

Speelster: Rezie Vrancken
Auteur: Phil Boonen

Spelers: Ruud Heuvelmans, Rieja Linders,
Luciënne Vervoort, Marly Stakenborg
Regie: Leo de Ronde
Auteur: B.P. Ramondt

