
Uittip: Theatervereniging NEST
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 Theatervereniging NEST met "een 
kerstverhaal"

Wie zijn jullie?

Wij zijn een studententheatervereniging die elk jaar een
aantal diverse producties op de planken zet.

Met onze 41 toegewijde spelers zetten we dit
theaterseizoen een klassiek stuk, musical en maar liefst
twee eigen producties neer. 

Wat gaan jullie doen?

De eerste voorstelling die wij dit jaar gaan spelen is een productie van eigen huis en zoals de titel al 
suggereert, een kerstverhaal. Maar dit keer geen Christmas Carol, Kerstman, dromen die uitkomen, clichés 
of kerstgedachte. Gewoon kerst zoals het is, met alle charmes en frustraties die dit met zich meebrengt. Het 
begint met het optuigen van het huis terwijl de eerste kerstliedjes van het jaar door de radio klinken. En het 
eindigt in samen met de familie om de neppe plastic kerstboom cadeaus uitpakken en gourmetten terwijl 
allerlei discussies ten tafel komen. Onder de laag zoetsappigheid van lekkernijen en complimenten over je 
kerstoutfit zit de echte betekenis van kerst.

Wat maakt jullie voorstelling speciaal?

Veel tradities en kerstgedachten zijn verouderd en niet meer van deze tijd. In deze 100% door studenten 
gemaakte voorstelling laten wij kerst zien zoals je het tegenwoordig in de huiskamer mee maakt. 

Waar en wanneer kunnen we jullie zien?

Deze voorstelling is te zien in de Agora van het Vrijhof Cultuurcentrum op 18 december om 20:00.

Verder nog iets te melden?

NEST heeft in het begin van het voorjaar nog 3 voorstellingen:

- 29, 30 april en 2 mei “Midzomernachtdroom” (theater)

- 23, 27, 28 mei “Misschien morgen” (eigengemaakte productie)

- 10, 11, 13 juni “Mystery of Edwin Drood” (musical)

Al deze informatie en nog veen meer kunt u vinden op het web: www.nest.utwente.nl of 
facebook.nl/TheaterverenigingNEST

http://facebook.nl/TheaterverenigingNEST
http://www.nest.utwente.nl/

