“ GEWOON TE GEK “
Eigentijds blijspel in drie bedrijven

Tekst
Regie
Grime
Licht en geluid
Decor
Meubilering
Lay-out

Ton Davids
Jo van Doremalen
Jeanne Houtepen
Joris Weel
Masker
“Peerke”
Jan Weel

Personen:
Lisette
Bram Meyer
Femmie
Isar Schut
Toos Spit
Henri van der Berghe
Ans Bruns
Daan Bruns

Hennie van Mosseveld
Hein Broers
Connie de Volder
André Smeulders
Hennie Weel
Marco van Sijpt
Diny Kennis
Bert van Nuland

Lisette, Femmie, Isar en Bram wonen sinds een half jaar op
zichzelf in Huize van Speykstraat. Het zijn vier ex-psychiatrische
patiënten die voorheen opgenomen waren in een inrichting. Maar,
gelukkig zijn zij genezen verklaard en moeten zij thans hun
plaatsje in de “normale” maatschappij zien te heroveren. Dit alles
vindt plaats onder de deskundige leiding van een sociotherapeute.
Want het is een proefproject, voor deze gelegenheid met een
startsubsidie van de gemeente tot stand gekomen. Maar, wanneer
ben je weer “normaal” als je al zo lang “gek” bent geweest ???
U begrijpt, alle voorwaarden zijn aanwezig voor een gevarieerd
blijspel, waarin moderne thema’s op een uitdagende wijze aan de
orde worden gesteld. Serieuze onderwerpen met een portie
gezonde humor. Want de kernvraag in dit blijspel blijft: “Wie is
wanneer en waarom gek en wie is wanneer en waarom normaal”.
U, geachte bezoeker van deze toneelavond van Toneelgroep
“MASKER”, krijgt ruimschoots de gelegenheid zich een mening
over dit probleem te vormen.
JvD

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 uit zetten!

………………………………

Het hele spel speelt zich af in Huize van Speykstraat.
Eerste bedrijf
Tweede bedrijf

Bent U nog geen donateur van Toneelgroep MASKER of wilt U
actief meewerken, wij begroeten U graag !
Op de tafel liggen aanmeldingskaarten.

maandagochtend
maandag later op de dag

Pauze
Derde bedrijf



vrijdagavond

Ons secretariaat:

Nijverstraat 34
5041 AH Tilburg
telefoon (013) 5363153

