De eerste Theater Over & Weer wintervoorstelling aan de Waal

Theater Over & Weer
Wind & Winter
Oproep:
Wil je als acteur/actrice meedoen? Schrijf je dan uiterlijk 9 november in via info@theateroverenweer.nl
en kom op zaterdag 10 november om 10.00 uur naar de startochtend in het Schrijfhuisje Loenen.
Komende winter gaat Theater Over & Weer voor het eerst de kou in. Omdat er ook zoveel verhalen
te vertellen zijn over het herfst- en winterleven op en langs de rivier de Waal, gaan we de volgende
twee voorstellingen maken:

1.

DE BARRE TOCHT

Een route langs vier scènes in de uiterwaarden en langs de rivier in de omgeving van Dijkmagazijn
Beuningen. De scènes worden verwarmd met vuurkorven en duren 5-7 minuten. Na afloop worden
publiek en spelers getrakteerd op èchte warme chocolademelk-met-vel en wentelteefjes.
Programma
16.00 uur

Ontvangst in de uiterwaarden in de warme pipowagen van Theater Over & Weer,
met live muziek (ovb.).
‘Warm welkom’ publiek en verdeling in groepen. Vertrek van de groepen o.l.v.
gidsen.
Route: Carroussel langs vier scènes
Scène 1. In het Dijkmagazijn - De dijken breken!
Scène 2. In de uiterwaarden – Landroof
Scène 3. Langs de rivier - Op dun ijs
Scène 4. Op of onderaan de dijk - Naar de warme haard weerom

17.10 uur
17.30 uur

Terugkeer groepen bij de pipowagen. Uitserveren warme chocomel-met-vel en
wentelteefjes-met-kaneel. Live muziek (ovb)
Einde programma.

Praktische informatie
Speeldata
Duur voorstelling:
Plaats:
Aantal acteurs:

Zaterdag 19 januari, zondag 20 januari, zaterdag 26 januari (en
optioneel zondag 27 januari)
16.00 uur - 17.30 uur (schemerlicht)
Dijkmagazijn Beuningen, Waaldijk en uiterwaarden langs de Waal
11 in totaal, 6 mannen en 5 vrouwen

2. BIJ HET HAARDVUUR
Een gevarieerde avond met muziek en wintertoneel. Het eerste deel van de avond bestaat uit een
route met drie of vier korte buitenscènes (5-7 minuten) rond Kasteel Doddendael te Ewijk. Daarna
warme koffie en chocolademelk binnen. Het tweede deel van de avond is in de prachtige Spyckerzaal
van Kasteel Doddendael waar de voorstelling Het zingen van het ijs en live muziek wordt gespeeld
(nog een verrassing).
Programma
20.00 uur

Ontvangst in Spijckerzaal. Warm welkom en vertrek van de vier groepen olv. gidsen.
Route: carroussel langs vier scènes:
Scène 1. In de tuin van het slot - De ridder die de weg kwijt was
Scène 2. In de boomgaard - Appeltje appeltje aan de boom...
Scène 3. In het donkere Buitenbos - Gevlucht (scènes nog o.v.b.)

20.50 uur

Terugkeer groepen in de Spijckerzaal. Koffie, thee, warme chocolademelk. Live
muziek.

21.15 uur

Aanvang toneelvoorstelling Het zingen van het ijs

22.00 uur

Afsluiting avond met live muziek. Gelegenheid voor een drankje aan de bar.

Laatste avond: slotfeest met alle acteurs en medewerkers.
Praktische informatie
Speeldata
Duur voorstelling:
Plaats:
Acteurs:

donderdag 31 januari, vrijdag 1 februari, vrijdag 8 en zaterdag 9
februari 2019 (zaal vastgelegd)
20.00 – 22.30 uur (donker)
Slot Doddendael Spijckerzaal en buiten rondom het slotAantal
11 in totaal, 2 mannen en 3 vrouwen, toneelstuk: 3 mannen en 3
vrouwen

Startochtend
Zaterdag 10 november 10.00 uur. Schrijfhuisje Loenen, Grote Allee 2 Loenen aan de Waal. Er komt in
Wind & Winter geen projectkoor.
Regisseurs
Ilse Schaminée, Pieter van Terheijden en Rob Hoekstra
Meedoen?
Je kunt je aanmelden als speler door uiterlijk 9 november een bericht te sturen naar
info@theateroverenweer.nl. De repetitiedata worden op 10 november in onderling overleg met de
regisseurs geprikt.

