FALKLAND TONEEL SPEELT

Heksen

5+

van Roald Dahl
11 en 12 maart 2017
Theater De Beun in Heiloo
Reserveringen en info
www.falklandtoneel.nl of bel 072 533 21 63

Heksen
van Roald Dahl
Heb jij wel eens een echte heks gezien? Nu wil je zeker nee zeggen, maar laat je niet foppen
door verhalen en plaatjes in sprookjesboeken. Echte heksen vliegen namelijk niet op een
bezem. Echte heksen zien er uit als gewone mensen. Meestal zijn het vrouwen, heel soms is
het een man (een vrouw vermomd als man dan!)… Heksen zijn zo slim, dat je bijna niet kunt
zien dat je met een heks te maken hebt.
Luke heeft geluk, want Luke heeft een oma die alles weet van heksen. Wil je weten wat er
gebeurt als oma en Luke in hetzelfde hotel logeren als alle heksen van Engeland? Wil je
weten hoe Falkland toneel van het prachtige boek van Roald Dahl een toneelstuk heeft
gemaakt? Kom dan kijken naar deze heerlijke voorstelling van Falkland.
Maar let op, niet bang zijn voor heksen hoor….
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

Spelers: Anneke Keijsper, Edo Postma, Els Koevoets,
Hinke Jansma, Margret Dekker, Marjoleine Putter,
Miranda Botman, Myrthe Veer, Nienke Vlasma en Jan van Zelst

Zo 12 maart 2017
13.00 en 16.00 uur

Figuranten: Caroline Groenland, Cindy Babonnick,
Eric van der Ploeg, Haki Sisanovic, Harry van Miltenburg,
Jessica Terol, Marianne Rutgers, Martijn Zwart, Nick van de
Wijgerd, Susan Borst en Yvonne van Westerhoven

Za 11 maart 2017
15.00 uur

Waar

Theater De Beun
Heiloo

Entree

¤ 5,00
donateurs: ¤ 3,50

Regie: Marius Prein
Productie: Miriam Johanningmeijer
Kaartverkoop: Vanaf 14 dagen van tevoren bij Boekhandel
De Schrijverij (Stationscentrum en Het Hoekstuk) 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.

Reserveringen en info:

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

