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Beste Lezer,
Voor u ligt alweer de tweede editie van de nieuwsbrief “Toneelkring Hulsen”.
In de tussentijd is er veel gebeurd. Op dit moment worden de laatste puntjes op de i gezet. Iedereen draait op volle
toeren en doet er alles aan om er dit jaar één groot feest van te maken, dit jaar het feest van Leentje, de dochter van
Paul van der Smissen, ambiance is deze avond verzekerd...
Toneelkring Hulsen
Toneelkring Hulsen bestaat op dit moment uit 21 leden, een groep gedreven mensen met een grote passie voor theater.
Een andere grote groep zijn alle vrijwilligers die zich net zoals vorig jaar ook dit jaar weer belangeloos inzetten om alles
op die avonden op rolletjes te laten verlopen, denk hierbij aan de mensen achter de toog, in de zaal, keuken, enz.
Zonder hen waren deze gezellige avonden niet mogelijk.
Decorbouw
Het opbouwen van het decor verloopt dit jaar goed op schema, een team van mensen die goed op elkaar zijn ingespeeld
hebben er voor gezorgd dat het decor ruim op tijd klaar is, zodat de spelers kunnen oefenen op de set.

Ik ben nie Bennie
Wie nog kaarten wil moet snel zijn, een aantal voorstellingen zijn al uitverkocht. Op de volgende
dagen kunt u nog een plaats reserveren 27/28 oktober, 10/11/12 en 17 november
Alle voorstellingen zijn ingericht als een gezellig theatercafé waar u tijdens de voorstelling kunt
genieten van een hapje en een drankje. Kaarten of informatie kunt u verkrijgen via onze website
www.toneelkringhulsen.be of telefonisch via nummer 011 575 161. Inkomprijs bedraagt 8,50 euro
(wij accepteren Balense Vrijetijdscheques).
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Repetities
De repetities, iedereen wordt nerveuzer als de datum van de eerste voorstelling begint te naderen. De ene dag loopt het
vlot, de andere dag iets minder, de ene dag heeft Luc (onze regisseur) het iets rustiger, maar meestal heeft hij zijn handen vol aan de acteurs, maar uiteindelijk valt alles op zijn plaats en zit iedereen in zijn of haar rol.

Een plezante avond
We hopen jullie, ons trouw publiek allemaal terug te zien op een van de avonden om er samen met jullie een groot feest
van te maken. Denk dat we dan ook weten wie d’n Bennie is….of misschien ook niet..
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