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We maken kennis met vijf patiënten die ieder bezig zijn met zijn
eigenaardigheid. Er ontwikkelt zich een gesprek waar, in humoristische
bewoordingen, duidelijk wordt dat ieder zit opgesloten in zijn eigen
wereldje. Zo nu en dan wordt het publiek een spiegel voorgehouden.
Een nieuwe patiënte wordt binnengeleid, ze heeft een ‘tic’, maar gek is
ze allerminst. Mrs. Savage, de nieuwe, is door haar kinderen “ veilig
opgeborgen in ‘HET KLOOSTER’ “ ter voorkoming van verspilling van
het familie-kapitaal. Door de hebzucht van de kinderen en de grilligheid
van mrs. Savage komen de kinderen in de meest vreemde situaties
terecht. De instellingsarts en haar assistente, die naar later blijkt een
bijzondere relatie heeft met een van de patiënten, kunnen na observaties
geen steekhoudende argumenten vinden om haar in de gesloten
inrichting te houden. Tijdens het leven van haar man hield zij zich op
de achtergrond, maar eigenlijk is het een krachtig figuur. Achter haar
sterke imago verbergt ze normaal menselijke behoeften en wil
‘onzekerheid’ buiten sluiten. Ze is echter op zoek naar zichzelf, waar ze
thuis hoort en om dat op te lossen heb je soms een ander nodig.
In de apotheose van het stuk wordt U kijker het een en ander duidelijk.
Mede namens het Unents Volkstoneel wensen wij U veel kijkplezier.
Toneelgroep MASKER.

WILT U TIJDENS DE VOORSTELLING
 HET ROKEN ZO VEEL MOGELIJK BEPERKEN !!!
 UW MOBIELE TELEFOON UIT ZETTEN !!!

Wij bevinden ons in de recreatieruimte van een gesloten instelling.


Eerste bedrijf

BENT U NOG GEEN DONATEUR VAN TONEELGROEP MASKER OF WILT U ACTIEF
MEEWERKEN, WIJ BEGROETEN U GRAAG !
OP DE TAFEL LIGGEN AANMELDINGSKAARTEN.
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