FALKLAND TONEEL SPEELT
van Tankred Dorst
m.m.v. Ursula Ehler
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14 en 15 oktober 2017
Theater De Beun in Heiloo
Reserveringen en info
www.falklandtoneel.nl of bel 072 533 21 63

De Koning op het dak
van Tankred Dorst
m.m.v. Ursula Ehler

Heb je wel eens een koning op het dak zien zitten? Dat is wel een raar gezicht, hoor. Zit jij
wel eens op het dak? Meestal zit je op een stoel, toch? Een koning hoort op een troon te
zitten, met een kroon op zijn hoofd.
Amelei moet voor haar stiefmoeder honing halen in het bos van Konkelfoest. Ze moet
opschieten, want als het eenmaal donker is… Dan komt de uil. Onderweg komt ze van alles
tegen: dieren, vreemde vruchten, bomen, struiken… Net als in een sprookje kunnen die
allemaal praten. Amelei vindt dat niet raar. Nee, hoor! Ze neemt ze gewoon mee op reis naar
het bos. En dan zien ze die koning op het dak!
De koning is niet zomaar op het dak gaan zitten. De koning heeft namelijk een groot geheim.
Amelei heeft ook een groot geheim, maar dat is zo geheim dat ze zelf niet eens weet dat
ze een geheim heeft. Geheimzinnig, hè? Als je wilt weten hoe dat zit, moet je maar komen
kijken naar de nieuwe voorstelling van Falkland Toneel: De koning op het dak.
Op vertoon van je toegangskaart krijg je in het weekend van de voorstelling bij ijssalon
Di Fiorentina in Heiloo het tweede bolletje ijs gratis.

Wanneer

Za 14 oktober 2017
15.00 uur

Spelers: Allard de Graaf, Annelies Boer, Edo Postma,
Eric van der Ploeg, Jessica Terol, Miranda Botman, Mirjam Pels,
Margret Dekker, Nienke Vlasma en Yvonne van Westerhoven.

Zo 15 oktober 2017
13.00 en 16.00 uur

Regie: Marius Prein
Productie: Marianne Rutgers

Waar

Theater De Beun
Heiloo

Entree

Kaartverkoop: Vanaf 14 dagen van tevoren bij Boekhandel De
Schrijverij locaties Stationscentrum en Het Hoekstuk (Primera)
en Boekhandel Bruna (’t Loo). Kaarten zijn tevens vanaf één uur
voor aanvang van de voorstelling te verkrijgen aan de kassa van
Theater De Beun. Gereserveerde kaarten dienen een kwartier
voor aanvang van de voorstelling te zijn afgehaald. In Theater
De Beun is pinnen helaas niet mogelijk.

¤ 6,00
donateurs: ¤ 4,00

Reserveringen en info:

www.falklandtoneel.nl
072 - 533 21 63
Vier ook je partijtje bij Falkland! Kijk voor meer informatie op onze website

