ENSCHEDE - De Cultuurcoach van Enschede en de Huis aan Huis Enschede geven elke week de
Enschedese amateurkunst de gelegenheid een uittip te verzorgen. Deze week aandacht voor…

Uittip: Toneelvereniging Thalia: al 35 jaar feest!
Wie zijn jullie?
Toneelvereniging Thalia is al 35 jaar een begrip in Enschede. Wij
verzorgen avondvullende stukken, eenakters, improvisatietoneel, zang
en dans... Thalia heeft het in de vingers!
We verzorgen al vijf jaar workshops voor volwassenen die eens aan
het acteren willen snuffelen, met een voorstelling voor een klein, eigen
publiek als afsluiting. Ook geven we acteerlessen op basisscholen in
Twente, voornamelijk in groep 8. Daarbij zijn de oefeningen gericht op
de eindmusical. Kinderen leren zich in te leven in een type en worden
door de lessen wat vrijer op het toneel.
Wat gaan jullie doen?
35 Jaar toneel, dat moet natuurlijk op passende wijze gevierd worden!
We verrassen het publiek met een nieuwe eenakter voor de pauze. Na
de pauze volgt een greep uit 35 jaar toneel: nog een weergaloze
eenakter, afgesloten met drie komische sketches, waaruit blijkt dat
Thalia van alle markten thuis is.
Wat maakt jullie activiteit/voorstelling speciaal?
Dit jaar is Thalia over haar eigen grenzen gegaan, we openen met een
absurdistische eenakter. Dit is niet het genre waar Thalia ervaring mee
heeft, maar ook in een jubleumvoorstelling gaan we een uitdaging niet
uit de weg!
Een lach en een traan, verbazing, afschuw en vertedering, alles komt
aan bod in deze afwisselende voorstelling. Zakdoekjes meenemen!
Voor het trouwe publiek een extra opdracht: wat is de overeenkomst in
al onze jubileumvoorstellingen??? Een extra reden om ons
programmaboekje goed door te spitten.
Waarom moeten de mensen komen kijken?
Een avond vol plezier in een knusse ambiance. Een verfrissende toneelvoorstelling van ruim twee uur. In de
pauze kunt u genieten van een drankje bij de gezellige bar. Dit mag u niet missen!
Waar en wanneer kunnen we jullie zien?
Vestzaktheater, Walstraat 35, Enschede.
Vrijdag 4 april en zaterdag 5 april, aanvang 20.00 uur, zondag 6 april aanvang 15.00 uur
Entree € 10,00

