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e
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Beste bezoek(st)ers,

Komische thriller in 4 bedrijven, geschreven door Peter van den Bijlaardt.

Een hartelijk welkom aan ons publiek. Fijn dat u onze voorstelling komt bezoeken, we
hopen u weer een leuke avond te gaan bezorgen. We moesten weer op zoek naar een
nieuwe regisseur en zijn dan ook erg blij dat we een bevlogen en zeer ervaren tonelist, die
ook bij De Bloem in het verleden al vele successen mocht vieren als speler, de uitdaging
als regisseur met ons wenste aan te gaan. Frans Stapel zwaait dit jaar als regisseur de
scepter en omdat de klik met de groep er zeker is hopen we hem langer bij De Bloem
aan boord te kunnen houden. Weer een nieuw gezicht op het toneel vanavond, Piet
Hartman debuteert in een rol die hem op het lijf geschreven lijkt. Veel waardering ook voor
Jan Bennink, die een rol in het stuk zou gaan spelen maar toch een andere keus heeft
moeten maken. Jan heeft gelukkig wel weer de rol als coördinator van de decorbouw
op zich genomen en is daarin een zeer waardevolle schakel voor De Bloem.
Het toneel is weer vergroot en hopelijk wordt dit in de toekomst ooit een vast gegeven,
het schept speelruimte en die hebben we ook vanavond weer volop nodig. Heel veel
dank aan Kringloop De Wolden voor het kosteloos ter beschikking stellen van het nodige
meubilair. Dit avondvullende stuk bestaat uit 4 bedrijven. Het doek zal ook tijdens de
bedrijven enkele malen dichtgaan, en na een changement op het toneel gaat het spel dan
weer verder. De grote pauze is tussen het
2e en 3e bedrijf, tijd voor een versnapering
waar de medewerkers van de Havezate u
graag van zullen voorzien. En natuurlijk zullen
er in de pauze ook weer lootjes worden
verkocht voor de grote verloting waarvan
Ben jij tussen de 8 - 88 en lijkt het jou
de trekking meteen na de voorstelling in
ook leuk om een rol te spelen bij De
de grote zaal zal plaatsvinden.
Bloem, voor of achter de schermen?

Meespelen?

Dan zijn wij op zoek naar jou!
Veel dank aan alle sponsoren die het ons
weer mede mogelijk hebben gemaakt
vanavond voor u op te treden. Na de pauze
het vervolg met als gehoopte uitkomst dat
u het niet Knudde zult hebben gevonden.
Als u er klaar voor bent, dan zijn wij dat ook!
Haal het doek maar op, licht uit en spot aan!

Word donateur
Wie De Bloem een warm hart
toedraagt, kan dat laten blijken door
donateur te worden. Uitbreiding is van
harte welkom.

Wij wensen u een plezierige avond!

Bestuur Rederijkerskamer De Bloem.

Neem contact met ons op:
info@rederijkerskamerdebloem.nl
www.rederijkerskamerdebloem.nl

‘Waar ben jij vannacht geweest?’ vraagt Rita indringend, als zij manlief, Paul ‘s morgens op
de bank vindt met een pandabeer in zijn armen en hij ook nog eens een reuze kater lijkt te
hebben. Paul weet weinig anders in te brengen dan zijn barstende hoofdpijn. Maar daarmee
neemt Rita geen genoegen. Zeker niet als blijkt dat wat Paul allemaal op zak heeft en wat
er vervolgens ook nog uit de kast komt rollen. De hysterie slaat toe en Rita is in alle staten.
Dan staat haar moeder Tonia voor de deur, want Rita is die dag jarig.
Zoon Rob (een soldaat, die een dagje ‘vrij’ heeft genomen) komt op
verjaardagsvisite. Ook dochter Cilia komt haar moeder feliciteren en
zij brengt een nogal extravagante boetiekhoudster mee. En allemaal
moeten ze in de kast zijn die niet open mag.
De 2 onbekende mannen die langskomen worden resoluut uitgeschakeld,
want zij weten vast meer van de vreemde zaken die zijn gevonden.
Maar wat er nou precies allemaal is gebeurd? De ontknoping volgt
diezelfde nacht nog, mede omdat de sergeant majoor (de
vader van de vriendin van de soldaat) net op tijd uit zijn roes
ontwaakt. Was het een misdrijf of toch wat anders? Sjors
heeft er zo zijn gedachten over, zijn slotconclusie is sprekend.
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