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: 'Op de Grens speelt lief en leed...!'
Wie zijn jullie?
Op De Grens is een theatersportgroep uit
Enschede die dit jaar 5 jaar bestaat! Wij zijn een
stel enthousiastelingen die graag samen op het
toneel mooie scènes speelt door middel van
improvisatie.
Wat gaan jullie doen?
Naast wedstrijden die wij regelmatig spelen,
organiseren wij ook elk jaar een eigen
improvisatievoorstelling en hangen daar een
thema aan. Dit keer is het extra speciaal omdat
Op de Grens 5 jaar bestaat!
In deze voorstelling kun je energiek theater
verwachten waarin alles ter plekke wordt
geïmproviseerd op basis van suggesties uit het publiek. Het zal een mooie avond worden met
veel emotie, waarbij grappige en ook mooie scènes de revue passeren. Maak dus wat tijd vrij
en laat je verrassen!
Wat maakt jullie activiteit/voorstelling speciaal?
Het thema lief en leed gaat over de afgelopen jaren, de hoogte- en dieptepunten en er zullen
ook onthullingen en bekentenissen worden gedaan over en door de spelers! We zullen oude en
nieuwe games spelen en er echt een feestje van maken, want wij zijn trots op ons 5 jarig
bestaan!
Waarom moeten de mensen komen kijken?
Na 5 jaar theatersport zijn er veel dingen de revue gepasseerd, we blikken terug op fantastische
jaren en gaan vol enthousiasme door! Voor zowel publiek wat ons kent als nieuw publiek is het
erg vermakelijk om te komen kijken. Zij spelen immers een belangrijke rol en zien voor de
verandering eens meer van de spelers terug komen in het spel! Een avondje ontspanning en
plezier. Wij zullen zoals altijd weer ons best doen, met veel lief en leed!
Waar en wanneer kunnen we jullie zien?
Wij zijn zaterdag 17 mei te zien in het sfeervolle Vestzaktheater. Dit intieme theater is te vinden
op Walstraat 35 te Enschede. Om 20.30 uur begint de voorstelling en de entreeprijs is 5 euro.
Kaarten reserveren wordt aangeraden en kan op www.hetvestzaktheater.nl. Meer informatie
over Op de Grens is te vinden op www.theatersportopdegrens.nl.

