
   
 

                                               
 

 WORD VRIEND VAN THEATER OVER & WEER! 
 
Met theater, verhalen en muziek verbindt Theater Over & Weer de noord- en zuidoever van de Waal 
met een hoofdrol voor de rivier, landschap en cultuurhistorie. Uniek is dat de theatermakers en 
muzikanten de verhalen van cultuurhistorie en erfgoed vertalen naar hedendaagse vertellingen, in 
een fris jasje dat past bij deze tijd. Vijf jaar op rij wist Theater Over & Weer de uiterwaarden om te 
toveren in een kleurrijk theaterdecor met: 
 
Het steenovenvolk (in voorbereiding 2021) 
Flessenpost (2019) 
Bij Het Haardvuur (Wind- en winterfestival 2019) 
De Barre Tocht (Wind- en winterfestival 2019) 
De rivier, de grens (2018) 
Aan de oever, In het zand (2017) 
Verlangen naar de Overkant (2016) 
Waalverhalen (2015)  

 
Samen met ruim 150 spelers, koorleden muzikanten en vrijwilligers die bij ons theater zijn betrokken. 
weten we jaarlijks ruim 1400 bezoekers te trekken en hen te  laten genieten van hoogwaardig en 
gewaardeerd locatietheater aan de Waal. Bezoekers zijn afkomstig uit de wijde omgeving van Slijk-
Ewijk en Beuningen. Om dit te kunnen blijven doen hebben we u uw steun nodig! Tot nu toe konden 
wij deze voorstellingen maken dankzij subsidies van de provincie Gelderland en culturele fondsen. 
Deze fondsen dragen gelukkig nog steeds bij, maar verwachten co-financiering vanuit het 
bedrijfsleven.  
 
Wij vragen u daarom om vriend te worden van Theater Over & Weer.  Wij zoeken:  
Vrienden, die ons willen steunen voor € 25 

Vrienden, die ons willen steunen voor € 50 

Vrienden, die ons willen steunen voor € 100 

 

EENMALIGE MACHTIGING 

 
  Ik word vriend van Theater Over & Weer voor een bedrag van €  
 
Naam:      _______________________________________________________________________ 
 

Straat:    _______________________________________________________________________ 
 

Postcode en Plaats:  _______________________________________________________________________ 
 

Rekeningnummer: _______________________________________________________________________ 
 

Rekeninghouder:  _______________________________________________________________________ 
 

Handtekening 

 

 
U kunt het ingescande formulier sturen naar bestuurtow@gmail.com U kunt uw bijdrage ook 

rechtstreeks overmaken naar Stichting Theater Over & Weer, NL10 RABO 0194328317 o.v.v. 

Vrienden TOW. 

Dank namens het bestuur van Stichting Theater Over & Weer,  Jan Hein Hoftijzer en Frits Witjes 
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