
“ POWER-PAULA “ 

Komedie  in vier bedrijven 
 
Auteur Ulla Kling 
Vertaling Hub Fober 
Regie Jo Damen 
Grime Mirjam Smits 
Decor, licht en geluid Masker 
Lay-out Jan Weel 
 
 
Personen: 

Oma van der Elzen – Power-Paula Connie de Volder 
Birgit Jordan – haar dochter Hennie Weel 
Kees Jordan – Birgit’s echtegenoot Bert van Nuland 
Rik Jordan – hun beider zoon Joris Weel 
Vanessa – ex-vriendin van Rik Tanja Snijders 
Margo – zijn toekomstige vriendin Pascalle Bertens 
Kurken Bennie – vriend van Paula André Smeulders 
Buskens – zakenvriend van Kees Hein Broers 
Simone – diens echtgenote Antoinette Melchiors 
Twee politie-agenten Tanja Snijders en Pascalle Bertens 
Bezorgkracht Jo Damen 
 
 
Wij bevinden ons in de woning van de familie Jordan. 
 
Eerste bedrijf : Op een feestelijke zomerse dag. 
  (Na een korte pauze) 

Tweede bedrijf : De volgende morgen 

 
  PAUZE 
 
Derde bedrijf : De volgende dag vroeg in de morgen. 
  (Na een korte pauze) 

Vierde bedrijf : Wat later op de morgen 

 
 
 

WILT U HET ROKEN ZO VEEL MOGELIJK BEPERKEN ! 

Projectontwikkelaar Kees Jordan viert met zijn vrienden en familie 
een zakelijk succes. Het feestje wordt verstoord als de politie 
oma Van der Elzen binnen brengt, de moeder van de vrouw des 
huizes. Oma (Power-Paula) is weggelopen uit het bejaardenhuis en 
heeft enige tijd onder bruggen en op straat geleefd. Haar 
verschijning in huize Jordan brengt de familie in grote 
verlegenheid. Zij vallen van de ene verrassing in de andere. Met 
haar charme en doortastendheid, haar ontwapenend optreden, 
weet ze iedereen naar haar hand te zetten en………. voor zich te 
winnen. Achter haar ongekunsteldheid gaat een flink portie 
raffinement schuil. Zij wordt dan ook niet voor niets Power-Paula  
genoemd. 
 
 
 
 
 
Als regisseur van Toneelgroep ‘ MASKER ‘ ga ik met de groep 
beginnen aan mijn laatste voorstellingen. Veertig jaar lang heb ik de 
regie mogen doen bij onze groep en het was mij een genoegen om al 
die tijd met deze mensen te mogen werken om U als donateur en al 
het belangstellend publiek de toneelavonden te kunnen aanbieden. 
Ik mag U dan ook hartelijke danken voor die belangstelling in al die 
voor mij bijzondere jaren. 
De periode van “regie” is voorbij, maar diverse andere 
werkzaamheden bij de groep zal ik nog blijven voortzetten. Hopelijk 
zullen wij elkaar nog wel blijven ontmoeten. 
Ook ben ik verheugd dat de “regisseur” mij in zijn laatste stuk nog 
een rolletje heeft toebedeeld. 
Samen met U hoop ik nog vele jaren te genieten van de 
voorstellingen van Toneelgroep ‘ MASKER ‘. 
Bedankt. 
 Jo Damen. 
 
 
 
 
Bent U nog geen donateur van onze groep of wilt U actief 
meewerken? wij begroeten U graag. 
Op de tafel liggen aanmeldingskaarten. 
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