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Rijsbergs Toneel
Telefoon:  06 16 69 7296
Email: info@rijsbergstoneel.nl
Website: www.rijsbergstoneel.nl

Foto’s: Anko Gils
Sponsoren: Mul� mate, Rabobank, Animal Gree� ngs, S-Computers, 
Gemeente Zundert, Knollentuin

Kaarten & reserveren

www.reserveren.rijsbergstoneel.nl

Na het succes van voorgaande jaren werken we ook dit jaar 
met het online systeem voor de kaartverkoop en reser-
vering. Natuurlijk hopen we dat je komt kijken naar onze 
voorstelling. Om zeker te zijn van mooie plaatsen, raden we 
je aan vooraf te reserveren. Dit is mogelijk vanaf 16 maart 
08:00 uur via:

Lukt het online reserveren niet? Neem contact op met ons 
via reserveren@rijsbergstoneel.nl of 06 16 69 7296.

Ben je in het bezit van een steunkaart dan kun je met bij-
betaling van €5 de steunkaart omruilen voor een toegangs-
kaart via de reserveerlijn 06 16 69 72 96 of 
reserveren@rijsbergstoneel.nl

Het is ook mogelijk om kaarten te kopen bij ons verkoop-
punt: Sofi astraat 2 in Rijsbergen (076 596 1820). Ook deze 
kaarten kunt u gebruiken om online uw reservering voor de 
voorstelling te plaatsen.
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Rijsbergs ToneelOpen Doekje

"Gewoon te Gek" 5, 6 en 7 april 2019

Foto: Anko Gils

Beste toneelliefhebber,
Wij zouden het “te gek” 
vinden als 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” men-
sen heb gewerkt. In het be-
gin 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 enthousias-
me kom ik iedere keer naar 

de repe� � eavonden. Ik kijk 
dan ook net als u met veel 
spanning uit naar de uitvoe-
ringen.

Ik wil eenieder bedanken die 
een bijdrage hee�  geleverd 
aan dit mooie toneelstuk. 
Mede dankzij deze mensen 
heb ik een “te gekke” er-
varing bij het Rijsbergs To-
neel. En nogmaals namens 
mijzelf en allen die hebben 
bijgedragen aan dit resultaat 
vinden wij het “te gek” als u 
komt kijken naar “Gewoon te 
Gek”.

Kees Jochems, regisseur
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Clubkascampagne
Het Rijsbergs Toneel doet 
mee aan de Rabobank club-
kascampagne. Je kunt in 
oktober stemmen op het 
Rijsbergs Toneel. Met deze 
stem zorg je ervoor dat het 

Rijsbergs Toneel een groot 
deel van het budget voor de 
volgende produc� e zeker-
stelt. Voor meer informa� e, 
kijk op de website van de 
Rabobank.

Administratie en Advies Bureau Jacobs
Administratie en Advies
Belastingaangiftes
Jaarrekening
Marjo Jacobs
Oranjestraat 46
4891 XP  Rijsbergen
info@aabjacobs.nl
www.aabjacobs.nl
06 - 33 011 092
Lid van Register Belastingadviseurs

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 work-
shops 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@rijs-
bergstoneel.nl of 06 16 69 7296).


