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Redactie

HetVirus
De PR-werkgroep wenst u veel leesplezier!
Mail: pr.speledonckers@gmail.com

‘’RAPUNZEL’’

AL HET NIEUWS IN EN RONDOM ONS THEATER

PR- en Koningsdag
Rolverdeling
Rapunzel
Rapunzel – Nienke Boerekamp
Lizzy – Stijn van Bogget
Oude vrouw – Marije Amting
Koen – Jesse van Horrik
Koningin - Marij Bernart
Koning – Jur Maes
Frederik – Jorrit Lemmen
Hendrik – Teun van Grimbergen
Diederik – Sanne van den Boer
Roderik – Eva Nagel
Watterik – Maja van den Brand
Volk – Tine van de Weijer, Lana
Coenen, Noël Driessen, Anouk
Zegveld en Pleun van der Veeke
Bediendes – Pleuni Stet, Jet
Joosten, Aukje van der Vleuten,
Julia Kuepers, Fenne Koks
Zigeuners – Noa Claassen, Amber
Snijders, Anouk Nagel, Jill Peters,
Quincey van den Einden, Roan
Kruijf, Colin Bakens, Romy van
Gompel, Femke Lommen &
Juliette Panhuijzen
Herberggasten – Joost Geboers,
Noël Driessen, Noa Claassen,
Nyree Verstappen, Pleun van der
Veeke, Anouk Nagel, Femke
Lommen, Tine van de Weijer,
Anouk Zegveld & Colin Bakens
Struikrovers – Amber Snijders,
Juliette Panhuijzen, Roan Kruijf,
Lana Coenen, Pleuni Stet, Fenne
Koks, Aukje van der Vleuten, Jet
Joosten, Julia Kuepers en Jill Peters

Tijdens de pr- en Koningsdag hebben onze jeugdspelers actief
hun productie gepromoot. Op 13 april zijn alle posters en flyers
verspreid en op 26 april kon er op het Wilhelminaplein in
Someren een kroon geknutseld worden en konden de kinderen
daarna op de foto met hun creactie. Ook was er een lotterij in
samenwerking met ijssalon de Hartentroef.

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
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Gebarentolk tijdens
voorstelling Rapunzel
jaar willen we onze productie Rapunzel nog meer
eDit
voor
Rapunzel
toegankelijker maken voor alle bezoekers die graag
willen komen kijken! Daarom zal er tijdens de
voorstelling van 26 mei 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
info@speledonckers.nl

Uitnodiging leden voor de generale repetitie ‘’Rapunzel’’
Aanstaande vrijdag start de generale repetitie van “Rapunzel” om 19:00. Alle leden zijn uitgenodigd om te komen kijken. De
Donckelaar zal voor en na de generale en in de pauze open zijn voor een drankje tegen repetitieprijzen. We willen diegenen die
komen kijken nadrukkelijk verzoeken gebruik te maken van de theateringang. Achter de schermen willen we rust voor de 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 fijn! Tips mag je na de generale doorgeven aan Lars, Nikki of Thijs. Tops zijn natuurlijk ook van harte welkom!

Werkweekend volwassenen Ijsjes-actie Hartentroef
Op 10 en 11 mei zijn de volwassenspelers op
werkweekend geweest bij Jong Nederland in Liessel.
Overdag werd er gerepeteerd en op zaterdagavond
waren er activiteiten met het thema piraten.
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Vanaf Koningsdag zijn we weer gestart met een
actie bij ijssalon Hartentroef. Dit keer is het een
spaaractie, bij elk ijsje krijg je een stempel en bij
een volle kaart (12 stempels) krijg je tijdens de
voorstelling bij de Donck een gratis ijsje. Dit
betekend dus dat we ook dit jaar weer ijs gaan
verkopen in de Donck want dit was vorig jaar een
groot succes. Dus aarzel niet om een lekker ijsje te
halen tijdens een van de voorstellingen van
Rapunzel. De spaaractie loopt tot de laatste
speeldatum.

