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Beste Lezer,
Onze voorstellingen zijn inmiddels achter de rug, we mogen terugkijken op een aantal mooie opvoeringen waar we
samen met jullie veel plezier aan hebben beleefd.
Wie is Bennie?
En weet u inmiddels wie de “echte” Bennie Molenberghs is?
Meer foto’s kunt u bekijken op onze website: www.toneelkringhulsen.be

Fotowedstrijd “Ik ben nie Bennie”
Hieronder de winnaars die hadden deelgenomen aan onze fotowedstrijd “Ik ben nie Bennie”. Men kon een mooi
“prijske” winnen door een een foto te maken met één van de borden die op diverse plekken waren opgesteld en deze
dan op onze Facebookpagina te plaatsen. De winnaars hebben inmiddels hun prijs in ontvangst genomen.

Iedereen bedankt die heeft meegedaan, de winnaars een dikke proficiat en geniet van de gewonnen prijs!
Het decor… Een uitdaging
De bouw van het decor was dit jaar voor onze decorbouwers een uitdaging, het decor moest worden voorzien van de
nodige verborgen luiken en ruimtes en zelfs een lade die op commando open ging. Uiteindelijk is dit allemaal gelukt en
was het decor ruim op tijd klaar zodat de spelers hier al snel mee konden oefenen, dit was nodig omdat vooral de
timming in dit stuk een grote rol speelde.
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De spelers “Ik ben nie Bennie”

Van links naar rechts: Valerie Hoes, Nico Diliën, Tom Willems, Patricia van Ruth, Myriam Bruyninckx, Els van Meensel,
Hedwig Serré, Demi van der Zanden, Katrien Van Roy, Caroline Peeters, Bart Ulenaers, Guido Boons
2018
De zaal is weer opgeruimd, klaar voor de volgende reeks voorstellingen in 2018.
We zien jullie dan graag weer terug zodat we er samen
weer een mooie avond van maken.
Welk stuk? Dit maken we tijdig bekend via onze
nieuwsbrief, website en Facebook.

Toneelkring Hulsen wenst u alvast
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