Het Rijsbergs
Toneel speelt voor
u "Spotgeesten".

Vrijdag 20 Maart
(076) 5961246
Aanvang 20.00 uur
Zaterdag 21 Maart
Aanvang 20.00 uur (076) 5961178
Zondag 22 Maart
Aanvang 14.00 uur (076) 5963476

Vanaf februari
zijn de repetities
twee keer per
week en dat
vraagt de nodige
energie van de
spelers.
Niet alleen in de
Koutershof maar
ook in de Bavoschool wordt
gerepeteerd. De
regie is in handen
van Eddy Haers
die niet alleen
woorden, maar
vooral emoties op
het toneel wil
zien. Het vraagt
veel oefening en
samenwerking.
Het resultaat blijft
een verrassing. Ik
hoop dat u zich
laat verrassen
door het
mysterieuze spel
van de
Spotgeesten.
I.Kennis
Voorzitter
Rijsbergs Toneel

SCHILDERWERKEN INTERIEURS
SINDS 1900

Beste toneelliefhebber,
“Spotgeesten” is de titel van de productie die het Rijsbergs Toneel voor u dit
jaar op de planken brengt.
Het originele stuk “Blithe Spirits” is een komedie van de hand van de Brit
Noël Coward, zoals ik u al in het vorige Open Doekje meldde.
Spotgeesten is een typisch Engels komedie, maar wij zijn zo vrij geweest
het stuk wat meer naar deze tijd te vertalen.
Het verhaal gaat over een schrijver Karel Donkersloot die stof zoekt voor
een volgend boek. Hij organiseert een seance met medium Madame Arcati
en nodigt hiervoor een bevriend echtpaar uit, de huisarts en zijn vrouw. Dat
het vervolgens misgaat, blijkt als de overleden vrouw uit het eerste huwelijk
van Karel komt opdagen. Dan breekt er een turbulente tijd aan in huize
Donkersloot, want er is meer tussen hemel en aarde.

Gelegen aan het Kennedyplein te Rijsbergen,
prachtig verscholen onder de loofbomen kunt
U genieten van een combinatie van Brabantse gastvrijheid met een kwalitatief hoogstaande keuken die uitsluitend werkt met dagverse
producten, bij voorkeur uit de eigen regio.
De eerlijke en smaakvolle gerechten zijn duidelijk Frans georiënteerd met een uitdagende
knipoog naar de Italiaanse, de Oosterse en
Zuid-Amerikaanse keuken. Ze worden u op
een uiterst vriendelijke wijze geserveerd,
evenals het mooie glas wijn dat met grote
kennis van zaken kan worden aanbevolen.
Hogestraat 22a,
Rijsbergen
De kunst van genieten
tel. 076-5961601
Peter & Marianne Reiters

De Ruyterhof biedt een breed scala aan mogelijkheden. Of het nu gaat om een echt
smakelijke kop koffie op het ruim bemeten en
sfeervolle terras, een dinnerparty of themafeest, brunch of High Tea, of om een meer
dan voortreffelijk diner in het restaurant, één
ding is duidelijk: Bij De Ruyterhof zit u op rozen.

Heel even dachten we dat er nog roet in het eten gegooid zou worden toen
op 22 januari plotseling in BN/deStem het bericht verscheen dat er geestenjagers bezit namen van Fort Sabina. Zo dicht bij in het West-Brabantse zou
het storen van deze geestige elementen er misschien voor kunnen zorgen dat
onze eigen spotgeesten het op een lopen zouden zetten. Gelukkig hebben we
dit kunnen voorkomen en hebben we in goed overleg met “gene zijde”
kunnen bewerkstelligen dat het Rijsbergs Toneel voor u een “geestige”
voorstelling op de planken zet.
Wij hopen u van harte te
mogen verwelkomen op één
van onze uitvoeringen.
Eddy Haers, regisseur

V o o r e e n g o e d g la s w ijn .
In e e n stijlv o lle a m b ian c e .
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Wij danken
notariskantoor
Rombouts &
Boemaars voor
het herzien van
onze statuten.

