PROGRAMMA
Het programma van de avond wordt geopend door

Christel v.d. Dungen

als tonproatster in haar bijzondere creatie en alom bekende buut
van de carnaval:

bezorgd en dus moet er geweekt worden! Als het doek sluit zit hij
nog met zijn blaar in het water, maar hij heeft ondertussen
geprobeerd zich te zuiveren van de verdenking, die op hem rust,
de verdenking van spionage. Hij probeert - vanuit zijn teiltje - te
ontdekken wie werkelijk de spion is en hij slaagt nog ook, want je
heet niet voor niks Tom Geluk!
Wij wensen U een veel kijkgenot.
“ Masker “

THEA EGBERTS
PAUZE

Korte pauze

ten behoeve van decorwisseling

KAMERS MET ONTBIJT

Dwaas blijspel in een bedrijf gespeeld door

Toneelgroep ‘ MASKER ‘

Auteur
Regie, grime, decor, licht en geluid
Meubilering
Lay-out
Personen:
Tante Mimi
Thomas Geluk
Dora Geluk
Arnold van Dijk
Titus Hederik
Annelie Vermeer
Appie Donker

Dick van Maasland
“Masker”
“Peerke“
Jan Weel
Henny Beers
Hein Broers
Antoinette Melchiors
Joris Weel
Bert van Nuland
Hennie Weel
Gust Frijters

………………………………
Het hele spel speelt zich af in de conversatiekamer van het
pension.

Kamers met ontbijt (beknopte beschrijving)

Tom Geluk logeert in een klein pension, ergens op de Veluwe. Als
het doek opgaat treffen we hem aan met zijn voeten in een teiltje
water... De wandeling van de vorige dag heeft hem een blaar

In het programma presenteren wij U het orkest onder leiding van
FRANS DE ROOY

“ Sweet swing “
Een bijzondere formatie van de TNT-Harmonie. De muziek die zij
voor ons ten gehore zullen brengen zal zeker herinneringen bij U
oproepen. We zeggen dan ook niet voor niets:

Het is swingtime


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 !

Bent U nog geen donateur van Toneelgroep MASKER of wilt U
actief meewerken, wij begroeten U graag !
Ons secretariaat:
Nijverstraat 34
5041 AH Tilburg
telefoon (013) 5363153
email: toneelgroepmasker@home.nl

