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Redactie

HetVirus
De PR-werkgroep wenst u veel leesplezier!

Mail: pr.speledonckers@gmail.com

‘’De Storm’’

AL HET NIEUWS IN EN RONDOM ONS THEATER

Een midzomer nachts droom 2020
Rolverdeling
De Storm

f

Prospero – Devon van Dijk
Ariel – Bodine van der Lubbe /
Carin Slegers & Inge de Haas
Scheepskapitein – Geert Linders
Bootsman – Judith Parren
Alonso – Jan Vinken
Gonzalo – Lambert Claessens
Ferdinand – Ruud van Otterdijk
Miranda – Manon Verbruggen
Antonio – Femke van Seggelen
Sebastiano – Rens Koolen
Trinculo – Johanny Slegers
Stephano – Rick Geurtjens
Valentino – Janne van Eijk
Kalibaan – Rogier Claessens
Iris – Monique van Kilsdonk
Ceres – Jolanda van Eijk-Hartman
Juno – Petri van Dellen
Ensemble – Jeanne Koolen /
Mirline Berkers / Marc Kramer /
Marjanne van Dijk / Monique van
de Vossenberg / Rosemarie Smits

Volgend jaar zal
Janne van Eijk
samen met Thijs
Hurkmans de
productietaken
op zich nemen.
De regie ligt weer
in handen van
Lars van Asten.

Theater met tolk op 1 september
Vanwege de goede ontvangst tijdens de voorstelling van Rapunzel en om ons
theater nog meer toegankelijker te maken voor alle bezoekers die graag
willen komen kijken zal er tijdens de voorstelling van een september vanuit
Theatermettolk een gebarentolk aanwezig zijn voor doven en slechthorende.
Mocht je hier meer informatie over willen of
wil je, je aanmelden dan kun je een mailtje
sturen naar administratie@speledonckers.nl

Uitnodiging generale repetitie ‘’De Storm’’

Vrijdag 30 augustus start de generale repetitie van “De Storm” om 20:00. Alle
leden zijn uitgenodigd om te komen kijken. De Donckelaar zal voor en na de
Bierviltjes actie
generale en in de pauze open zijn voor een drankje tegen repetitieprijzen.
We willen diegenen die komen kijken nadrukkelijk verzoeken gebruik te
Ter promotie van ‘’De
Storm’’ zijn er meer dan 5000 maken van de theateringang. Achter de schermen willen we rust voor de
bierviltjes laten drukken. Deze spelers, zodat zij zich optimaal kunnen voorbereiden. Heb je bij het zien van
de generale repetitie nog tips voor de spelers of het productieteam? Heel
zijn verspreid in Somerense
fijn! Tips mag je na de generale doorgeven aan Ruud van Eijk. Tops zijn
en Astense horeca.
natuurlijk ook van harte welkom!
Ben jij ze al tegengekomen?

Jouw bericht in HetVirus?
Leuk of belangrijk nieuwsfeitje? Een aanmerking op een geschreven verslag of ben je op zoek naar het een of het ander? Stuur
dan je inzending naar de redactie van HetVirus en verzilver een plekje in de volgende editie: pr.speledonckers@gmail.com

