Toneelvereniging Mengelmoes
speelt voor jullie het jeugdstuk

Op de zolder van Harige Harrie!!
Korte inhoud:
De zusjes Brit en Patty logeren bij oma. Oma’s huis heeft een hele grote donkere zolder.
Nieuwsgierig als ze zijn, gaan ze op ontdekkingstocht. Ze komen van alles tegen wat je normaal niet op
een zolder verwacht! Wil jij net als de zusjes ook weten wat er zich afspeelt op deze zolder, kom dan kijken
naar een van de volgende voorstellingen:
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Zondag

5 oktober
6 oktober
12 oktober
13 oktober
19 oktober
20 oktober

Reigershorst
Buurtcentrum Moesel
Pestoeërskoel
De Pinnenhof
Haaze-Hoof
Haaze-Hoof

Nederweert–Eind
Weert
Leveroy
Nederweert
Ospel
Ospel

Ben je in deze periode jarig? En heb je nog geen idee wat je gaat doen?
Kom dan samen met je vriendjes en vriendinnetjes bij ons je verjaardag vieren.
Je krijgt dan zelf gratis entree en een leuk aandenken.
De voorstelling begint iedere middag om 15:00 uur en is ongeveer om 16:30 uur afgelopen.
De zaal is geopend vanaf 14:15 uur en de entree is 4 euro (vooraf reserveren is niet mogelijk).
Wie doen er allemaal mee?
Britt
Patty
Harige Harrie
Kaki Kraai
Dolly
Barones van Uitenhoven
Penny Penseel
Rinus

Vera Moris
Nadine Bloemers
Carla Stals
Patricia de Wit
Paulien van Mierlo
Toos Verheijen
Esther Raemaekers
Davy Zegveld

Wie helpen er nog meer mee aan het toneelstuk?
De regie (les geven aan de spelers)
Het souffleren (het voorzeggen)
Het grimeren (het schminken)
De techniek (het geluid en licht)
Het decor (de achtergrond)

Johan Korten
Laurens Gerris en Simone Bloemers
Francien v. Hugten, Vera Moris, Bianca
Beelen, Annelies Droog en Esther Raemaekers
Jack Nijsen, Edwin Beelen en Rudi Veltrop
Hein van Deursen

Zoals jullie misschien al gezien hebben, staat er op de achterkant een saaie zolder. Jullie mogen zelf bedenken wat er op deze zolder voor spannends is of gebeurt. Jullie kunnen deze kleurplaat ook downloaden
via www.mengelmoes.net. Nadat jullie van deze saaie zolder een prachtig knutsel- of kleurwerk hebben
getoverd, kunnen jullie deze bij bezoek aan onze voorstellingen inleveren aan de kassa. Na afloop worden
de creatiefste en spannendste zolders beloond. Dus doe je best!!
Deze opvoering wordt mede mogelijk gemaakt door:

Caris Karel BV

timmerbedrijf
houthandel

