Rijsbergs Toneel

"Gewoon te Gek"
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&
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Decor
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Vormgeving

Mitchell Klijs
Erwin Martens
Edytha de Veld

Het Rijsbergs Toneel bedankt je hartelijk voor je bezoek!

Beste toneelliefhebber,
Welkom bij het Rijsbergs Toneel.
Wij vinden het “te gek” dat jullie
naar onze voorstelling komen kijken. Na vele repe��eavonden zijn
we er hopelijk in geslaagd een “te
gekke” voorstelling neer te ze�en.
Voor mij als regisseur is het de eerste keer dat ik met een zo’n groep
“te gekke” mensen heb gewerkt. In
het begin wat onwennig voor beide
par�jen, maar naarmate we elkaar
beter leerden kennen voelt het
inmiddels als een “te gek” warm
nest. Met veel plezier en enthou-

siasme ben ik iedere keer naar de
repe��eavonden gekomen. Ik kijk
dan ook net als u met veel spanning uit naar de uitvoeringen.
Ik wil eenieder bedanken die een
bijdrage hee� geleverd aan dit
mooie toneelstuk. Mede dankzij
deze mensen heb ik een “te gekke”
ervaring bij het Rijsbergs Toneel.
En nogmaals namens mijzelf en
allen die hebben bijgedragen aan
dit resultaat vinden wij het “te gek”
dat u komt kijken naar “Gewoon te
Gek”.
Kees Jochems, regisseur

Spelers gezocht
Het Rijsbergs Toneel staat open voor nieuw talent. Heb je er al�jd al van
gedroomd om op het toneel te staan? Of lijkt het je wel wat, maar heb je
het nog nooit durven proberen? Neem dan vooral contact met ons op!
Voor de aanvang van het volgende produc�ejaar worden er namelijk weer
workshops gehouden en je bent dan van harte welkom! En ligt je passie
meer bij techniek? Ook dan is het Rijsbergs Toneel heel blij met jou. Wil je
meer informa�e? Neem dan vooral contact met ons op via het secretariaat (secretariaat@rijsbergstoneel.nl of 06 16 69 7296).
Met dank aan: Rabobank de Zuidelijke Baronie, Administratie en Advies Bureau Jacobs, PLUS Van

Eekelen, S-Computers, Van Meer Schoenen, De Klaproos, Emma de Leeuw, Knollentuin, Animal
Greetings, De heer Kuijpers, bestuur & medewerkers Koutershof, Multimate en gemeente
Zundert

@RijsbergsToneel
facebook.com/RijsbergsToneel
youtube.com/RijsbergsToneel

www.rijsbergstoneel.nl

