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: NEST speelt Campusverhalen
Wie zijn jullie?
Wij zijn Theatvereniging NEST.
Theatervereniging NEST is dé
studentenvereniging voor alles wat met
theater te maken heeft, zowel op het podium
als er omheen. Dit betekent dat we onder
professionele begeleiding toneelstukken en
musicals maken en daarbij we zelf zorgen voor
decorbouw, grime en theatertechniek. Deze
voorstelling word gespeeld door onze
cursusgroep. Deze groep bestaat uit dertien
mensen die vanaf januari fanatiek bezig zijn
met deze productie. Het doel van deze groep is
om te leren hoe je zelf een stuk schrijft.
Wat gaan jullie doen?
Wij gaan de voorstelling Campusverhalen spelen. Het leven op de campus zit vol met verhalen.
Verhalen over studie, over vrienden, over bier drinken en over de liefde. Blije verhalen, grappige
verhalen, maar ook serieuze verhalen. De spelers maken hun eigen voorstelling op basis van verhalen
uit het studentenleven. Deze bijzondere mix van verhalen geeft een uniek inkijkje in het leven van de
student en en de campus.
Wat maakt jullie activiteit/voorstelling speciaal?
Campusverhalen is een bijzonder project, want studenten maken zelf een voostelling over het
studentenleven. Het speciale bestaat dus uit een zelfgeschreven voorstelling én een uniek
onderwerp. Dit unieke onderwerp geeft ook een bijzonder inkijkje in het leven van de student.
Daarbij speelt de voorstelling in het net gerenoveerde Openluchttheater Universiteit Twente.
Waarom moeten de mensen komen kijken?
Als u een een uniek inkijkje in het studentenleven wilt, samen met ons een keer de studententijd wilt
herleven of als u benieuwd bent naar wat voor verhalen er leven op de campus van univerisiteit
twente dan moet zeker komen kijken.
Waar en wanneer kunnen we jullie zien?
De voorstelling speelt op 21, 22 en 24 mei 2014 om 20.00 uur in het gerenoveerde Openluchttheater
Universiteit Twente. De kosten voor deze voorstelling zijn €6,00 en met Xtra-card €4,00. Voor meer
informatie gaat u naar www.nest.utwente.nl.

