Uittip: De Jantjes in de open lucht
Boekelo - De Cultuurcoach van Enschede en de Huis aan Huis geven elke week de Enschedese
amateurkunst de gelegenheid een uittip te verzorgen. Deze week aandacht voor de vijf
openluchtuitvoeringen van de volksmusical De Jantjes in het Teesinkbos in Boekelo.
Wie zijn jullie?
Toneelvereniging De Vriendschap werd
opgericht in 1949 en heeft zijn roots
liggen op het platteland rondom
Enschede. Oorspronkelijk werden de
toneelstukken gebracht in zalen. Ter
gelegenheid van het 50-jarig bestaan in
1999 werd er een openluchtspel
opgevoerd. Dat bleek een succes.
Vanaf die tijd wordt er om de twee jaar
een openluchtspel opgevoerd en het
bezoekersaantal blijft maar groeien.

Wat gaan jullie doen?
Afgelopen jaren heeft de vereniging met veel succes plattelandstukken gebracht, waarbij het
Twents dialect de boventoon voerde. Dit jaar was de vereniging toe aan iets totaal anders. De
vereniging gaat de oermusical De Jantjes opvoeren in de openlucht. Deze klassieker is bewerkt
tot een openluchtspel, waarbij acteren en zang uiteraard centraal staan.

Wat maakt de uitvoering speciaal?
Een musical in de open lucht, op een prachtige locatie in het Teesinkbos. Op deze plek is een
imposant Amsterdams straatbeeld nagebouwd, compleet met gracht, brug en boot. Kortom,
Mokum in het Teesinkbos. De circa honderd leden en vrijwilligers zijn vol enthousiasme bezig om
van de voorstelling een succes te maken. De vereniging gaat daarbij voor kwaliteit op zowel het
toneel als bij het randgebeuren.

Waar en wanneer?
De uitvoeringen vinden plaats op 3, 4, 7, 10 en 11 juli. De locatie: het Teesinkbos,
Landsteinerlaan in Boekelo. Aanvang: 20.30 uur. De locatie is open om 19.30 uur. Voor alle
informatie, waaronder de kaartverkoop, zie de website www.devriendschap.com

Verder nog iets te melden?
De doelstelling van de toneelvereniging De Vriendschap is om het publiek een hele mooie avond
te bezorgen in een sfeervolle ambiance.

