
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 Urinetown de musical 
 
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 betkend 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 
musicalgroep.  
 
Wat gaan jullie doen? 
De musical Urinetown; zeikstad de musical.  
Urinetown is een vrolijke en satirische musical 
over een stad waar er zoveel waterschaarste 
heerst dat de bevolking moet betalen om zijn behoefte te kunnen doen. De prijzen voor het 
toiletgebruik zijn hoog en de bevolking wordt uitgebuit door het inhalige bedrijf Pies in Harmony. Het 
volk is niet tevreden met het beleid van Pies in Harmony en hun frustraties leiden uiteindelijk tot een 
opstand tegen Meneer Kleinhart, de directeur van het bedrijf Pies in Harmony. Tot Meneer 
Kleinharts grote ergernis krijgt zijn dochter Lot in deze barre tijden ook nog een liefdesaffaire met de 
leider van de opstandelingen; Bobby Goud.  
 
Wat maakt jullie activiteit/voorstelling speciaal? 
Het bijzondere aan de producties van NEST is dat we als studenten een zelfde passie hebben;  
theater. Deze passie uit zich in een diverse en actieve groep studenten die producties van a tot z 
maken.  In Urinetown betekend dat we tijdens de voorstelling met volle passie de longen uit ons lijf 
zingen om u deze mooie musical te tonen, terwijl we voor de voorstelling hard bezig zijn geweest om 
met decor en kostuums.  
 
Waarom moeten de mensen komen kijken? 
In het kort gezegd als u zin hebt in een ontspannen avond met veel gelach. Urintown is een musical 
met veel parodies en twisten, waardoor een geslaagde avond geragandeerd is.  
 
Waar en wanneer kunnen we jullie zien? 
De voorstelling vind plaats op 10, 11 en 12 juni om 20.00 uur in het Agora, Vrijhof. Kaartjes kosten 
€6,00 en met Xtra-card €4,00. Voor meer informatie gaat u naar www.nest.utwente.nl. 
 


