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Iedereen nogmaals bedankt voor het kopen van
donateurkaarten, sponsoring en
natuurlijk voor uw bezoek.
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actuele informatie en foto's uit het verleden.
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In de Ruyterhof kunt U genieten van:
Uitgebreide zondagsbrunches

Beste toneelliefhebbers,
Na weer een periode intensief repeteren presenteren wij
u de nieuwe productie “ Kwijt”. Het stuk is geschreven
door de Engelse toneelschrijver Charles Raymond Dyer.
De oorspronkelijke titel was “Wanted- one body” in het
Nederlands vertaald als “Het lijk is zoek”.
Omdat de titel iets anders doet vermoeden heeft het
Rijsberg Toneel gekozen voor “Kwijt”. Immers alles raakt
kwijt, testamenten, personen, enveloppen, maar ook raken
personen af en toe zichzelf kwijt in hun drang naar macht
en hebzucht.
Op het landgoed Greenacres, ergens in Engeland, was de
oude heer Barraclough heer en meester. Een vriendelijke oude man die goed was voor zijn personeel en van spelletjes
hield. In het bijzonder van verstoppertje. Zo was ‘ie er en zo
was ‘ie kwijt. Nu hij is overleden azen zijn stiefdochters op zijn
vermogen, maar ze kunnen niet om het voltallig personeel
heen.
Het verhaal begint als de oude heer is overleden en zijn stiefdochter zich gereed wil maken voor de begrafenis. Ze bevindt
zich in de salon van het landgoed en wacht op de begrafenisondernemer. Twee heren melden zich, maar wie zijn ze eigenlijk??? Dit is slechts de eerste vraag die u zich zult stellen.
Lang geleden vond de première van deze komische thriller in
Londen plaats. Vandaag is Rijsbergen aan de beurt.
Iedereen die zijn of haar steentje aan het tot stand komen
van deze productie heeft bijgedragen, heet u van harte welkom. We hopen dat u een moordavond zult beleven!
Eddy Haers, regisseur.

Aantrekkelijke menu’s in ons restaurant

Altijd de perfecte invulling voor Uw party!
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Met dank aan:
Dhr. G.A.A.M. Kuijpers
Dames Pellens
Charles Luijten
Familie v.d. Bemd
ROS-TV Zundert
Jacobs Wegenbouw
Dó-Ré-Mi
K.B.O. Rijsbergen

Met dank aan:
Bestuur en medewerkers Alberingstichting
Familie Slezak- Huybregts
“Stichting Rijsbergen Luid en Duidelijk”
Burgemeester en Wethouders gemeente Zundert
V.A.V. Vleeswaren B.V.

InzOOmend op deze komische thriller
borrelen aanwijzingen uit de druïdenbron op...
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