FALKLAND TONEEL SPEELT

van Haye van der Heyden
11 en 12 november 2017
Theater De Beun in Heiloo
Reserveringen en info
www.falklandtoneel.nl of bel 072 533 21 63

van Haye van der Heyden
Het zal je maar gebeuren… Je man verlaat je na dertig jaar huwelijk
voor een veel jonger exemplaar. Dan kan je natuurlijk in een hoekje
gaan zitten mokken, maar uiteindelijk zal je jezelf toch bij elkaar
moeten rapen om een nieuwe start te maken. En dus koop je een
flatje. Maar laat dat appartement nou uitgerekend recht tegenover
het liefdesnestje van je ex met zijn jonge blom liggen… Sterker
nog, je kunt in feite zo bij elkaar naar binnen kijken. Dat kan natuurlijk niet zonder gevolgen blijven. Als in een achtbaan komen de verwikkelingen op gang en ze zijn niet meer te stoppen. Ook niet door
een multi-inzetbare klusjesman of een ontredderde schoondochter.
Gelukkig ook maar, want daardoor zit Vogels boordevol humor en
onverwachte wendingen. Hoe dat afloopt moet u zelf maar komen
bekijken.

Wanneer

Za 11 november 2017
20.15 uur
Zo 12 november 2017
14.00 uur

Op vertoon van uw toegangskaart krijgt u in het weekend van de
voorstelling bij Melange7 het tweede kopje koffie of thee gratis.

Spelers: Anneke Keijsper, Cindy Babonnick, Marjoleine Putter,
Myrthe Veer, Pim de Smalen en Richard Loos.
Regie: Martine Faber
Productie: Jaap Schuuring en Myrthe Schuuring

Waar
Theater De Beun
Heiloo

Entree
¤ 10,donateurs: ¤ 7,-

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.

Reserveringen en info:

www.falklandtoneel.nl
072 - 533 21 63

