“ GOUDEN BERGEN “ B.V.
Blijspel in drie bedrijven

Auteur
Regie en grime
Licht en geluid
Decor
Meubilering
Lay-out
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Joris Weel
“Masker”
“ Peerke “
Jan Weel

Personen:
Bram
Willemien
Hendrik
Rosa
Koba
Marie
Gino

André Smeulders
Connie de Volder
Bert van Nuland
Henny van Mosseveld
Hennie Weel
Jolanda Hamers
Hein Broers

Bram heeft een deeltijdbaan als laborant maar ook zijn
Willemien is laborante in een deeltijdbaan. Bram doet het
huishouden in de ochtend en Willemien doet haar taak in de
middag. Beide zijn geen huishoudelijke type’s en daarom
neemt ieder voor zich een huishoudster in dienst via een
uitzendbureau, wat ze echter niet van elkaar weten. Op een
morgen komt de vader van Bram, Hendrik genaamd, op
bezoek en treft tot zijn verbazing de huishoudster Koba aan.
Later brengt Hendrik door een branderig voorval weer een
bezoek aan Bram met zijn vriendin Rosa. Ook “model” Marie is
intussen
op
bezoek
geweest
en
verteld
haar
wederwaardigheden die zij meemaakt met Gino van de
bovenburen; ja, de charmante Gino, directeur van het
uitzendbureau. Iedereen belandt in de greep van Gino. Zo ook
Marie, die zich tenslotte aan zijn greep ontworstelt.
Maar……
Uiteindelijk komt Hendrik met een creatieve oplossing.
Veel plezier!
“ Masker “



Als U wilt roken kunt U dit doen in de daarvoor
bestemde ruimte. In de grote zaal mag NIET gerookt
worden!

………………………………
WILT U DE MOBIELE TELEFOON UITZETTEN!
Het hele spel speelt zich af in de huiskamer van Bram en
Willemien.


Bent U nog geen donateur van Toneelgroep MASKER of
wilt U actief meewerken, wij begroeten U graag !

Het eerste bedrijf: een gewone ochtend
Het tweede bedrijf: enkele uren later
PAUZE
Het derde bedrijf: de volgende ochtend.
“ Gouden Bergen “ b.v.
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