Theater Over & Weer

www.theateroverenweer.nl

ONTWERP BURO 28

Wind- en
winterfestival

Theater Over & Weer
Wind & Winter
Theater Over & Weer heeft twee nieuwe voorstellingen
gemaakt. Omdat er ook in de barre maanden verhalen te
vertellen zijn over het leven op en langs de rivier. Locatietheater aan de Waal middenin de winter bbrrr... daarmee
zijn we uniek in Nederland. Kleed je warm aan en kom
kijken naar onze twee nieuwe voorstellingen:

De barre tocht

Programma

Bij het haardvuur

Programma

Een tocht door de uiterwaarden, over de dijk en langs de
rivier. Het publiek reist in vier groepen van max. 40 personen onder leiding van een gids langs vier scènes over het
winterleven:
• Landroof
• Naar de warme haard weerom
• De dijk breekt!
• Op dun ijs

20.00 - 21.00 uur: buiten
Een theaterroute in het duister rond Slot Doddendael,
verlicht met lichtjes en lantaarns. Het publiek reist in
groepen met een gids rond het kasteel en ontmoet
onderweg drie theaterscènes:
• De Bedelaar in het Bos
• Evacuatie
• De kunstenares bij Doddendael

Locatietheater in alle variatie, zoals u van Theater Over
& Weer bent gewend.

21.15 - 22.15 uur: binnen in de Spijckerzaal
Het Zingen van het IJs. Theaterstuk dat speelt in 1954, over
de dreiging van kruiend ijs én over het verlangen naar de
overkant. Want als de Waal weer dichtvriest, kun je naar de
Betuwe schaatsen...

Data:
Plaats:
Tickets:

Zaterdag 19, zondag 20 en zaterdag 26 januari
van 16.00 - 17.30 uur
In de uiterwaarden bij Dijkmagazijn Beuningen
€ 9,00 incl. warme chocolademelk-met-vel*
en wentelteefjes*

Afsluiting met live muziek
Data:

Geen zin om na afloop te
koken? Dijkmagazijn Beuningen
serveert heerlijke vegetarische
soep. Reserveren via:
www.dijkmagazijnbeuningen.nl.

We verwarmen met vuurkorven maar pas op: het kan koud
en bar zijn. En dat is nou net de bedoeling!

* Wanneer krijg je die nou nog? Bij Theater Over & Weer!

Plaats:
Tickets:

Donderdag 31 januari, vrijdag 1, vrijdag 8 en
zaterdag 9 februari 2019 van 20.00 - 22.30 uur
Slot Doddendael, Binnenweg 2, Ewijk
€ 14,50 incl. drankje

