
 

 

 

Beste toneelliefhebber, 
 

Iemand van onze vereniging heeft dit Open Doekje bij u achtergela-
ten en ik hoop natuurlijk dat u alvast één of meerdere kaarten 
heeft gereserveerd voor onze nieuwe productie Fedja. Want, met 
deze onwaarschijnlijke gebeurtenis gaat het Rijsbergs Toneel in het 
komende seizoen aan de slag.  Onwaarschijnlijk omdat het een ver-
zonnen verhaal is? Of toch ook weer niet! 
 
Ik mag nog niet al te veel  prijs geven, omdat we voor een aantal 
zaken nog druk doende zijn, een goede vorm te zoeken. Maar…. als 
het allemaal wil lukken dan brengen wij u dit seizoen een heel 
mooi toneelspektakel. Met humor,  muziek, beweging en verras-
sende situaties willen we Fedja tot leven brengen. In een mix van 
theatervormen trekt het geheel aan u voorbij.  
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Fedja, die zichzelf zo’n beetje de beste toneelspeler ter wereld 
vindt, doet niets liever dan spelen, spelen en nog eens spelen.     
Deze passie wordt hem bijna noodlottig, als zijn beschermvrouw 
hem wil behoeden voor een afgang. Fedja zint op wraak en weet 
dit op een spectaculaire manier voor elkaar te krijgen. 
 
In een gemoderniseerde versie van de Vuurvogel (een oud Russisch 
sprookje) houdt hij eenieder de welbekende spiegel voor.  Spijt, 
macht, vriendschap, bedrog en mooie beloften vormen de basis  
van dit wervelende kijkspel.  Ik hoop dat ik u al een beetje nieuws-
gierig gemaakt heb en u alvast mag uitnodigen voor één van onze 
uitvoeringen in maart 2012.  
 

Van harte aanbevolen, 
Eddy Haers, regisseur 

De Waterman 5 
4891 TL  Rijsbergen 

Telefoon 076-5964931 

 
Antwerpseweg 30A  
4891 CP Rijsbergen 

 

www.tcdebosrand.nl 
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           Uw allround print, scan en fax leverancier 
           Tel: 040-8200000     www.ipgholland.nl 

Wist u dat… 
 Het Rijsbergs Toneel in 2012 haar 110 jarig bestaan viert!  

 Het Rijsbergs Toneel in 1902 is opgericht.  

 U kaarten kunt bijbestellen bij Ineke Vogels (Tel: 076-596 1820).  

 Marc Mulders gestopt is met het secretariaat van het Rijsbergs 
Toneel. 

 Wij hem willen bedanken voor de tijd dat hij het gedaan heeft.  

 Claudia van Veltom het van hem heeft overgenomen.  

 De 3 jeugdleden nu een echte rol gaan spelen. 
 Hanneke de Man voor het eerst gaat spelen. 
 We nog steeds mannen zoeken die graag willen spelen. 
 Dat u best eens naar een repetitie mag komen kijken. 
 Wij geweldige sponsors hebben die uw aandacht verdienen! 

http://www.ipgholland.nl


Mannen gezocht! 
Het Rijsbergs Toneel is op zoek 
naar mannen! Het sterke ge-
slacht is ernstig verzwakt in 
aantal binnen de vereniging.  
Wil je ook toneel leren spelen 
of heb je altijd al op een podi-
um willen staan?  
Wij repeteren elke donderdag-
avond in de Koutershof. Kom  
dan eens langs en laat je inspi-
reren door onze regisseur.  
 
Leeftijdsverschillen zijn heel 
groot bij het Rijsbergs Toneel  
maar we zijn toch een leuk 
team. Dat geeft een aparte en 
bijzondere sfeer. We zijn dus 
op zoek naar mannen onge-
veer tussen de 20 en de 40.  
Meisjes/vrouwen zijn natuur-
lijk ook van harte welkom! 

Secretariaat Rijsbergs Toneel:  
Claudia van Veltom 

Lagestraat 33b 
4891 CC Rijsbergen 

E-mail: info@rijsbergstoneel.nl 
WWW.RIJSBERGSTONEEL.NL 

Rondgang gemist? 
U kunt uw kaarten bestellen bij 

Ineke Vogels. Haar telefoonnum-

mer is 076- 596 1820. De kaar-

ten zijn verkrijgbaar voor  

€ 5,- per stuk. Na 1 februari zijn 

de kosten € 8,-  

Jubileumjaar  
In 2012 viert het Rijsbergs To-

neel haar 110 jarig bestaan. 

Daarom pakken we dit jaar met 

ons stuk groter uit dan u van 

ons gewend bent.  

 

Laat u dus verrassen en kom 

kijken. Omdat de vereniging 10 

jaar er bij mag tellen, passen 

we ook ons logo aan. Dit logo 

vindt u terug op de website, 

www.rijsbergstoneel.nl en in 

alle publicaties van het Rijs-

bergs Toneel. 

www.esfinge.nl 

Sintelweg 54  

4838 EJ Breda 

Wij danken al onze adverteerders in dit open doekje. Zij zorgen 

voor een belangrijke bijdrage die daarmee de productie van ons to-

neelstuk mede mogelijk maakt. Draagt u het Rijsbergs Toneel ook 

een warm hart toe? Wilt u ook onze vereniging sponsoren? Neem 

dan contact op met ons secretariaat of stuur een mail naar 

owr.hendriks@planet.nl  

http://www.rijsbergstoneel.nl/

