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AGENDA
Diner Grand Spectacle
Vrijdag 9 september,
zaterdag 10 september,
vrijdag 16 september,
zaterdag 17 september.
Aanvang 19.00 uur
Locatie: Fata Morgana,
Choorstraat 99, Monster.

Truth or Dare
Vrijdag 7 oktober,
zaterdag 8 oktober,
donderdag 13 oktober,
vrijdag 14 oktober.
Aanvang 20.30 uur
Locatie (onder voorbehoud i.v.m. nieuwbouw):
Hoogwerf 8c, Naaldwijk.

www.epicentrumtoneel.nl

Feestelijk diner ‘Bij Nel in de Krom’
Sponsordiner voor bouw nieuw theater

Tweeëntwintig jaar geleden nam Epicentrum haar gasten voor de eerste
keer mee naar het plattelands café ‘Bij Nel in de Krom’. Daar maakte ons
publiek kennis met Nel en mijnheer Jongeneel. Met de gesjeesde actrice
Greet, die koos voor een warmere carrière. Met heel veel inwoners van
Katzwammerdijk. En met een dansende, zingende en acterende bediening. Of, om in de woorden van mijnheer pastoor te spreken: met een
donker hol met sterke drank, vrouwen van lichte zeden, vreemde kostgangers en vage artiesten…
Toen deden we dat om geld in te zamelen voor ons onderkomen op de
Hoge Bomen in Naaldwijk. Dat gaan we nu opnieuw doen en om dezelfde reden: samen met Sint Jan Baptist ’93 uit Wateringen bouwen we aan
een iconisch theater voor amateurtoneel en andere podiumkunsten, gewoon op onze eigen plek in Naaldwijk – de TheaterLoods. Opvallend om
te zien, goed geoutilleerd, met een groot speelvlak en een capaciteit tot
80 toeschouwers. Met uw aanwezigheid bij dit Diner Grand Spectacle II
helpt u ons meteen deze droom te verwezenlijken. Bovendien krijgt u een
heerlijk 4 gangen diner voorgeschoteld door een bonte verzameling
stamgasten en kleurrijke passanten bij ‘Nel in de Krom’.
Bekende personages uit de laatste 22 jaar toneel van Epicentrum
We volgen de zoektocht van Petertje naar z’n vader. Maar wie is Petertje
en waar zijn we in terecht gekomen? – Het is een regelrecht vervolg op
ons Diner Grand Spectacle van 22 jaar geleden. Met de bekende uitbaters van toen. Maar nu wordt ‘Bij Nel in de Krom’ ook nog eens bevolkt
door mensen die verdacht veel lijken op bekende personages uit een
aantal van onze toneelstukken van de laatste 22 jaar. En ondertussen
worden de sterren van de hemel gekookt, er wordt geacteerd, gezongen,
gedanst, gemusiceerd. En onze gasten ontbreekt het aan niets: eten,
drinken & theater in één!
Welkom bij Nel in de Krom
Het gebouw van Fata Morgana, Choorstraat 99 in Monster wordt omgetoverd tot het plattelands café annex feestzaaltje van ‘Nel in de Krom’. Hier
bent u van harte welkom voor dit spectaculaire theaterdiner op vrijdag 9,
zaterdag 10, vrijdag 16 en zaterdag 17 september. Aanvang 19.00 uur.
De entree is € 75,- p.p. (dit is incl. 4 gangen diner en alle dranken). Hiermee ondersteunt u direct de bouw van ons nieuwe theater. Álle leden van
Epicentrum Toneel werken mee aan deze voorstelling, bijgestaan en ondersteund door de nodige specialisten. Reserveer tijdig uw kaarten voor
deze onvergetelijke avond via e-mail: reserveren@epicentrumtoneel.nl of
via Peter Luiten 070 - 368 71 46 of Willem van Delft 06 - 51 11 65 51
info@epicentrumtoneel.nl

Truth or Dare
‘Leer je vrienden kennen, speel Truth or Dare!’

Wist u dat ….
… we druk bezig zijn met de
fusie tussen Sint Jan Baptist
‘93 en Epicentrum Toneel
… we zeer binnenkort gaan
starten met het repeteren van
het stuk Genesis
… dit een bijzonder project
wordt; een maranthonvoorstelling!
… we dit in mei zullen spelen
… u ons kunt mailen via
info@epicentrumtoneel.nl

Tijden veranderen; de maatschappij verandert en de manier
van communiceren verandert.
Jongeren drinken niet meer in
de kroeg, maar in een ‘hok’, de
mobieltjes bij de hand. Maar
sommige zaken veranderen
nooit; als jongere zoek je de
grenzen op, hoor je bij een
groep (of niet), leer je keuzes te
maken en verantwoordelijkheid
te nemen (of niet).
Truth or Dare is het verhaal van 3 jongens en een meisje die een oud
verlaten pakhuis binnengaan en daar gezellig met elkaar wat eten en
drinken. Ze besluiten een spel te doen, waarbij één van hen steeds
moet kiezen tussen de ‘waarheid’ of ‘durven’. Het spel begint gezellig,
maar wordt steeds grimmiger als de vragen persoonlijker worden en de
opdrachten uitdagender. Dan komt er een zwerver in het pakhuis, die
hier verblijft. Het is zijn ‘huis’. De jongeren nodigen hem uit om mee te
doen met het spel.
Truth or Dare wordt gespeeld op vrijdag 7, zaterdag 8, donderdag 13
en vrijdag 14 oktober, aanvang 20.30 uur.

Onder de
Hoge
Bomen
Begin juni vond weer het
Theaterfestival Onder de Hoge
Bomen plaats. Epicentrum
Toneel
deed
mee
met
“безгражданство” (Staatloos),
een korte, luchtige slapstick
over twee extreme politieke
systemen: het communisme
en het kapitalisme. Een komisch, dynamisch stuk, geregisseerd door John Rijsdijk .

TheaterLoods in wording:
sponsort u mee?
Sloop– en bouwvergunningen, bodemonderzoeken, een rits aan aanvragen hier en daar. Er worden al bergen werk verzet voordat de nieuwe TheaterLoods gebouwd kan worden. Maar het ziet er goed uit en
we hopen binnenkort de bouw te kunnen starten. Dit nieuwe onderkomen voor de fusieclub van Epicentrum Toneel en Sint Jan Baptist ’93
zal veel mogelijkheden bieden en ook voor andere (toneel)groepen in
de toekomst te gebruiken zijn.
Wij zijn zeer blij met een groep trouwe leden die ons in deze ontwikkeling financieel steunen. Er zijn inmiddels een hoop ’bouwstenen’ verkocht. Maar we zijn er financieel nog niet. Wilt u ons helpen met de
bouw van dit nieuwe iconische onderkomen voor het amateurtoneel in
het Westland?
Wilt u meebouwen aan de TheaterLoods en een bouwsteen kopen of
een bepaald bedrag doneren, mail dan naar info@epicentrumtoneel.nl
of naar info@sintjanbaptist93.nl. Geef aan voor welk bedrag u mee wilt
bouwen en u krijgt dan per omgaande het IBAN-nummer van de bouwrekening. U heeft dan voor eeuwig een plaatsje in het hart van de toneelliefhebbers van Epicentrum Toneel en Sint Jan Baptist ’93.

www.epicentrumtoneel.nl

info@epicentrumtoneel.nl

