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Data
donderdag 13 juni 2019
vrijdag 14 juni 2019
zaterdag 15 juni 2019
donderdag 20 juni 2019
vrijdag 21 juni 2019
zaterdag 22 juni 2019

Aan de oever van de Waal spoelen mooie verhalen aan.
Theater Over & Weer verbeeldt die verhalen en neemt je
mee op reis. Over de dijk, door de uiterwaarden en met
het veerbootje over de rivier. Langs een reeks verrassende
scènes met theater en muziek. Met Theater Over & Weer
beleef je muziektheater aan weerszijden van de Waal, met
een hoofdrol voor de rivier en het veerbootje. De voorstellingen zijn gebaseerd op historische en moderne verhalen
uit de streek, en vinden plaats op zes midzomeravonden in
juni.
Het publiek reist in groepen langs vier scènes op de dijk, in
de uiterwaarden en langs de rivier.

Tijd
19.00 uur - 22.00 uur

Programma flessenpost
De voorstelling van zomer 2019 bestaat uit vier scènes:
twee aan de Betuwse oever, en twee aan de oever van het
Land van Maas en Waal. De scènes vertellen verhalen over
het leven op en langs de rivier.
Flessenpost
De jutter verzamelt zijn leven lang flessen uit de Waal, en
de verhalen in de brieven kan hij dromen.
Pijn op de Dijk
De jaarlijkse doortocht door het dorp: de Vierdaagse komt
langs. Een feest van vreugde en pijn.
Wie heeft de Veerman...
Bij de overtocht over de Waal is er op het veerbootje iets
onherstelbaars misgegaan...
Brel aan de Waal
De muziek en de liefde, die gaan samen. Wellicht niet in
ieders leven, maar wel bij Jacques Brel.

Startlocaties
Het Witte Kerkje
(Galerie 1400)
Dorpsstraat 70
6677 PJ Slijk-Ewijk
Dijkmagazijn Beuningen
Kruising Dijk 41/
Waardhuizenstraat 11
6641 LA Beuningen
Kaartverkoop
Tickets voor de voorstelling
kosten € 14,50 per stuk, incl.
overtocht heen-en-weer
met het veerbootje excl.
servicekosten.
Bij het bestellen van de
kaartjes dien je meteen een
keuze te maken voor één
van beide startlocaties. Je
komt aan het eind van de
avond weer op deze plek
terug.
Kaartverkoop en informatie:
www.theateroverenweer.nl

