FALKLAND TONEEL SPEELT
van Cees Lammers
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7 en 8 maart 2015
Theater De Beun in Heiloo
Reserveringen en info
www.falklandtoneel.nl of bel 072 533 21 63

De avonturen van
Wolkje Wolk
AL
van Cees Lammers
Na jaren van voorbereiding is het eindelijk zover en kan iedereen gaan
genieten van “De avonturen van Wolkje Wolk”. Wolkenkoning Cumulus heeft
zijn wolkenvolk naar Heiloo gestuurd om met de kinderen op reis te gaan. Op
vertoon van hun toegangskaart, die dit keer fungeert als heus luchtpaspoort,
beleven de kinderen samen met de ondeugende Wolkje Wolk en haar wolkenvriendjes allerlei avonturen. Het wordt een muzikale reis door Europa, langs
luchtdouanebeambten, over gevaarlijke fabrieken, via Italië naar Spanje. De
wolkenvriendjes trotseren storm en regen en bedenken allerlei oplossingen
voor de problemen waarmee zij tijdens hun reis te maken krijgen.
Op vertoon van je luchtpaspoort krijg je in het weekend van de voorstelling bij
ijssalon Di Fiorentina in Heiloo het tweede bolletje ijs gratis. Kom naar De Beun
als jij wilt weten of de wolkenvriendjes ook van ijsjes houden!

Wanneer

Za 7 maart 2015
15.00 uur

Zo 8 maart 2015
13.00 en 16.00 uur

Waar

Theater De Beun
Heiloo

Entree

€ 5,00
donateurs: € 3,50

Spelers: Margret Dekker, Miriam Johanningmeijer, Els
Koevoets, Puck Koomen, Richard Loos, Marius Prein,
Marjoleine Putter, Jaap Schuuring en Jan van Zelst
Dansgroep: Hua Andersson, Yaël Cohen, Sarah
Deitmers, Lotte Klaase, Lieke Liefting, Sofie van Neer en
Donna Schelhaas o.l.v. Madou Klaase Buwalda
Live muziek: Joke Groen, Marcel Horsthuis en Hans
van der Laan
Regie: Carien van Opstal
Productie: Cees Lammers
Kaartverkoop: Vanaf 14 dagen van tevoren bij
Boekhandel De Schrijverij (Stationscentrum en Het
Hoekstuk) en Boekhandel Bruna (’t Loo) in Heiloo.
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.

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

