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Heeft u genoten van onze voorstellingen en denkt u:
“Ik zou best toneel willen spelen?”
Wij zien graag nieuwe leden; schroom dus niet en neem contact op
met onze vereniging.
Verder willen we iedereen nogmaals bedanken voor het kopen van
donateurkaarten, sponsoring en natuurlijk voor uw bezoek.

Geschreven door: P. Barillet & J.P. Grédy

Rabobank Rijsbergen
Fonds subsidieert aanschaf microfoons!
Het bekende Franse duo P. Barillet en J.P. Grédy is verantwoordelijk voor dit komische stuk: 'De
Cactusbloem'
Onze nieuwe regisseur Eddy Haers heeft er een
eigen kijk op gegeven en dat maakt het stuk de
moeite waard.
Ik kan u een plezierige voorstelling wensen.
I. Kennis
Voorzitter Rijsbergs Toneel
secretariaat:
Marita van den Berg
Van Oosterhoutstraat 28
4891 AJ RIJSBERGEN
Telefoon 076 - 596 12 46
E-mail: rijsbergstoneel@wanadoo.nl
http://home.wanadoo.nl/rijsbergstoneel

St. Bavostraat 36 - 4891 CJ Rijsbergen
Tel. 076 - 596 10 71 - Fax: 076 - 596 10 72
E-mail: info@assutron.nl
• verzekeringen • hypotheken • pensioenen • onroerend goed

Vanaf de afgelopen herfst zijn achter de schermen 4 Rijsbergse
groeperingen actief geweest om te komen tot een gezamelijke
aanschaf van microfoons. Het Ouderen Toneel, het Rijsbergs Toneel, de Bonte Avond en Theatergroep St Bavoschool, hebben de
handen, op initief van het Ouderen Toneel, in elkaar geslagen om
de geluidskwaliteit van hun uitvoeringen naar een hoger niveau te
brengen. Wat voor elke groepering afzonderlijk moeilijk te realiseren is, kunnen we wellicht samen wel voor elkaar krijgen.
Een aantal bijeenkomsten later lag er een goed doortimmerde
subsidie-aanvraag. Deze aanvraag is ingediend bij zowel het Rabobank Rijsbergen Fonds als het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Een aanvraag die 8 microfoons, 2 losse handmicrofoons, 2 koffers
tbv opslag en vervoer, alsmede een mengpaneel behelst.
Het Rabobank Rijsbergen Fonds heeft deze aanvraag inmiddels
positief beoordeeld en het bestuur van de Rabobank heeft dit advies overgenomen.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds behandelt onze aanvraag medio
maart aanstaande. Er wordt een stichting opgericht die het beheer
voor zijn rekening neemt en alle onderlinge afspraken worden
vastgelegd in een huishoudelijk reglement.
Deze vorm van samenwerking is voor Rijsbergen uniek te
noemen. We willen vanuit deze plek het Rabobank Rijsbergen
Fonds, notaris Boemaars en onze collega podiumartiesten
bedanken voor de reeds gerealiseerde samenwerking!

T-shirts
Rijsbergs Toneel

Met dank aan:

Bij deze uitvoering zal het
u wellicht opgevallen zijn
dat er diverse mensen gekleed zijn in t-shirts van
het Rijsbergs Toneel. Dat
is iets nieuws van dit jaar!
In samenwerking met Johan Spinhoven zijn we
erin geslaagd deze mooie
polo shirts aan te schaffen. U kunt voor al uw
shirts en sportkleding terecht bij:
MJ sports,
Arubastraat 15, Breda.
Voor meer informatie:
Telefoon: 06 -183 181 26

de heer G.A.A.M. Kuijpers
Dames Pellens
Bestuur en medewerkers
Alberingstichting
Oogwenk Optiek
Charles Luijten
Fotoclub Studio ‘91
Plantenhal Corina

im proving professionols

www.mj-sports.nl,
info@mj-sports.nl

Avans verzorgt een breed scala
aan p ostbachelor en masteropleidingen
+

Avans + is partner van de K N H B en hoofdsponsor van de bedrijfshockeycom petitie
Avans+ pluspunten:
+ een top ontwikkeltraject
+ een persoonlijke benadering
+ state of the art kennisverwerving
+ direct resultaat in de praktijk
+ een erkend diploma
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Aanmelden / Informatie
Postbus 2087, 4800 CB Breda
Tel: 0900 110 10 10
E-MAIL: INFO@AVANSPLUS.NL
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‘De Cactusbloem’
Antonia, verkoopster in een CD-zaak en
nog erg jong, ziet het leven somber in
omdat haar vriend Juliën op het laatste moment hun
afspraak heeft afgezegd. Maar Igor, haar nieuwe
buurjongen, is er om haar wat op te vrolijken. Als hij
voor het eerst bij Antonia komt, vertelt zij hem dat
haar liefde voor Juliën hopeloos is: hij is getrouwd en
heeft drie kinderen. Ze houdt vooral van hem omdat
hij zo eerlijk is; hij heeft immers meteen verteld dat hij
getrouwd is.
Juliën is tandarts, rokkenjager bij uitstek en helemaal
niet getrouwd. Die smoes gebruikt hij alleen maar om
zijn vriendinnetjes op afstand te houden. Als Juliën
hoort dat Antonia zo depri is, is hij zo geschrokken dat
hij haar ten huwelijk vraagt. Om Antonia te laten geloven dat hij getrouwd is maar met zijn vrouw in scheiding ligt, laat hij z'n assistente de rol van zijn vrouw
spelen. Maar deze speelt de rol té goed...

Ook voor uw
gebitprotheses
gaat u naar
tandarts
J. Desforges
Verder zijn wij
gespecialiseerd in
het bleken
van uw gebit.

Juliën:

Harrie Watzeels

Stephane:

Ineke Vogels

Igor :

Marc Mulders

Antonia:

Marita van den Berg

Norbert :

Wouter Hendriks

Botticelli:

Helma Abbenhuis

Mw. Durand-Benechol:

Emma de Leeuw

Jean Pièrre Baptiste:

Peet van de Veeken

Cochet:

Ad Bastiaansen

Licht:
Geluid:
Vormgeving:
Grime:

Jeroen Mouws
Peter Ermens
Jacqueline Ermens
Marian Woestenburg

Sandra van de Kieboom
Souffleuse:
Rekwisieten:
Kleding:
Décor:
Public Relations:

Regie:
Regie-assistente:
Choreografie:
Changeren décor:

Marian Luijten
Helma Abbenhuis
Helma Abbenhuis
Frans Matthijssen
Jan Braspenning
Marjo Jacobs
Jacqueline Ermens
Marc Mulders
Eddy Haers
Jacqueline van Oosterbos
Kristel Traa
Frans Matthijssen
Jan Nouws
Kees Vogels
Rolien Bastiaansen

