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Heijermans en Shakespeare

Komische thriller in drie bedrijven
Auteur
Regie
Grime
Decor, licht en geluid
Meubilering
Lay-out

Jo Snoeren
Mark van Amelsvoort
Chantal Derks
“Masker”
“ Peerke “
Jan Weel

Personen:
Victoria Vlug, ex actrice, eigenares hotel Boslust
Hennie Weel
Vera, haar dochter
Henny Beers
Leendert, haar zoon (met snor en baard)
Hein Broers
Bram Jonkheer, duister figuur
Hein Broers
Diewertje, hulpje in hotel Boslust
Antoinette Melchiors
Debbie Anders, meisje (zwerfster)
Rianne Janssen
Janneke Vis, jonge vrouw
Ilona van de Laar
Yvonne de Moor, kennis van Vera
Carla Jongbloed
Tessa van Antwerpen, vrouw uit België
Mieke de Jong
Jerommeke, onbekende man
Joris Weel

………………………………
Het hele spel speelt zich af in de huiskamer van het hotel
Het eerste bedrijf,
Het tweede bedrijf, de volgende morgen
PAUZE
Het derde bedrijf, later die zelfde dag

Heijermans en Shakespeare
Als Vera, na een korte vakantie, terugkeert naar het hotel is dat
het begin van een zeer spannende en emotionele tijd.
Diverse mensen doen om allerlei redenen het hotel aan. Een
zwerfster, een gangster op zoek naar diamanten, een Belg, een
vrouw die in het donker de weg is kwijtgeraakt, een jonge
vrouw door haar vriend in de steek is gelaten, een vriendin van
Vera en dan nog haar in het criminele circuit verkerende broer.
Naast al deze mensen is er ook nog haar moeder Victoria, ex
actrice, die haar op de zenuwen werkt door steeds maar weer
teksten van Heijermans en Shakespeare te citeren.
En er loopt nog een zwakbegaafd hulpje van het hotel rond,
die zonder het zelf te beseffen een hele belangrijke rol speelt.
Een familiefoto geeft aanleiding tot wilde speculaties en leidt
uiteindelijk tot moord………..
“ 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 !

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

