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Beste Lezer,
Voor u ligt de eerste editie van de nieuwsbrief “Toneelkring Hulsen”.
Middels deze nieuwsbrief willen wij u vier keer per jaar op de hoogte brengen over alle activiteiten van “Toneelkring
Hulsen”. Activiteiten die er uiteindelijk naartoe leiden dat we elk jaar in oktober en november weer een aantal
avondvullende theatercafés kunnen vertonen.
Even voorstellen
We zijn erg blij dat we dit jaar onze groep flink hebben kunnen uitbreiden. Een fijn team met enthousiaste mensen. De
toneelspelers van deze groep zijn 3 mei gestart met de repetities, nu hebben
ze vakantie en daarna springen ze er weer volle bak in.
De toneelkring heeft ook een werkgroep opgericht die er voor zorgt dat alles
op tijd klaar is, zoals het decor, inrichting van de zaal, licht, muziek, enz. Deze
werkgroep zit één keer per maand bij elkaar om het nodige door te spreken.
Op dit moment is men al druk bezig met de voorbereidingen.

De opvoering van dit jaar!
Met veel trots kunnen we aan u als een van de eersten onze opvoering van 2017 voorstellen, de hilarische komedie

Ik Ben Nie Bennie van Ray Cooney & Toni Hilton,
regie door Luc Meel
Tijdens het verjaardagsfeestje van Leentje van der Smissen kan
Bennie een schenking ontvangen van € 100.000, maar daar is een
voorwaarde aan verbonden en die blijkt toch een stuk moeilijker dan
gedacht.
Samen met zijn uitgeslapen huisbazin Jeanne Dierckx, de gewiekste
huishoudster Madame Jacobs en verschillende onverwachte gasten
leidt dit tot veel misverstanden, gekke situaties en onverwachte
wendingen.
Kortom: een hilarische komedie met een verrassend einde….
Dit jaar met 8 voorstellingen alle ingericht als een gezellig theatercafé waar u tijdens de voorstelling kunt genieten van
een hapje en een drankje.
Voorstellingen vinden plaats op 27/28 oktober, 3/10/11/12/17 en 18 november.
Voorverkoop start op zondag 10 september om 10.00 uur cafetaria PC Hulsen, Ossenberg 114 Balen.
Inkomprijs 8.50 euro. (wij accepteren Balense Vrijetijdscheques).
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