
THEATERWEEKEND 2017
ZATERDAG 21 JAN. 20.00 UUR & ZONDAG 22 JAN. 15.00 UUR

TOSJOPA PRESENTEERT

I.S.M. TONEELVERENIGING JULIANA - SPEELGROEP GELRE 
BILLEKENS & ALDERS  - SPEELGROEP TOSJOPA

LOCATIE: CULTUREELCENTRUM ‘DE HAANDERT’ TEGELEN ENTREE € 7,50



Billekens & Alders (Venlo)

Voorstelling: De Keuningin

De zusjes Ina en Dora, beide in de zeven-

tig, trekken ieder jaar naar Den Haag om 

Prinsjesdag bij te wonen. Langs de route 

van de gouden koets, komt het levensver-

haal voorbij van twee zussen die, ondanks 

twee totaal verschillende karakters, niet 

zonder elkaar kunnen in dit leven.

Spelers: 
Mariëlle Billekens, Mirjam Alders

Regie: 
Marnix Mulder

Auteur: 
Cocky van Bokhoven

Speelgroep Tosjopa (Tegelen)
Voorstelling: #Together!

Een actuele satire over een samenleving waarin de app ‘Together’ steeds meer controle uitoefent op het volk. Hoe sociaal is het medium werkelijk? Wat is nog privé? En wat... als je niet mee doet?
Meningen van de media tot aan de rege-ring komen voorbij. Maar, hebben we een oprechte keuze?

Spelers: 
Nancy Coort, Nel Schroemges, Chris Alberts, Marly Stakenborg, John Engels, Ruud Heuvelmans, Kimberley Haenraets, Peggy Rijvers, Edith Trienes

Regie: 
John Heuvelmans

Auteur: 
Sander van den Brink

Toneelvereniging Juliana (Einighausen)

Voorstelling: Mijn man

Twee vrouwen genieten van een wijntje in 

de zon. Maar al vlug komen de frustraties 

los van een dertig jaar huwelijk. De Henk 

van de ene vrouw is al even onbehouwen 

als de Henk van de andere vrouw. Zo 

sprankelend als het huwelijk ooit begon, 

zo ingedut is het nu...

Spelers: 
May Huys, 
Jan van Steendelaar, 

Gertie Wagemans-Kremer

Regie: 
Jeu Renkens

Auteur: 
Youp van ‘t Hek

Speelgroep Tosjopa (Tegelen)

Speelgroep Gelre (Roermond)Voorstelling: Het ontwaken
Een echtgenote beleefd een hectische 
ochtend: ze moet haar baby klaarmaken 
voor de crèche, ze moet naar de fabriek, 
ze moet alles klaarzetten voor haar man, 
ze moet de sleutel zoeken. Alles schreeuwt 
tegelijkertijd om haar aandacht, en steeds 
meer en meer, tot het onhoudbaar wordt.Spelers: 

Sylvia Kersten
Regie: 
Bert Kop

Auteur: 
Dario Fo

VIER TONEELVERENIGINGEN 
SPELEN #SAME!


