
EXTRA UITTIP: Theatergroep De Verstrooiers.

De Cultuurcoach van Enschede en de Huis aan Huis geven elke week de Enschedese amateurkunst 
de gelegenheid een uittip te verzorgen. Deze week: Theatergroep De Verstrooiers.

Wie zijn jullie?
Theatergroep De Verstrooiers is al sinds het
midden van de jaren ’70 een vertrouwde naam
in de theaterwereld in Twente. Het repertoire is
veelzijdig en verrassend: musicals, blijspelen,
thrillers, eenakters en modern toneel. Altijd
anders, en toch altijd precies passend bij De
Verstrooiers.

Wat gaan jullie doen?
Wij presenteren met veel trots de musical “De
Kleine Parade”. Met liedjes als “Loflied op Dora”
en “Ken je lache Lieve Heer” is deze musical van
de hand van Wim Sonneveld met muziek van Friso Wiegersma een echte klassieker!
Het stuk speelt zich af in de jaren '30 en vertelt het verhaal van het adellijke milieu in die tijd, dat zich 
op een neerbuigende wijze onderhoudt met het volk uit de lagere klasse. Het beschrijft op 
humoristische wijze de arrogantie en de bekrompenheid van de hogere kringen en de daarmee 
gepaard gaande klassenstrijd. De energieke volksscènes en -liedjes zorgen voor een uitvergroting van 
het contrast tussen de rangen en standen in die tijd. Het artistieke milieu speelt een relativerende rol,
die de grenzen tussen beide klassen doet vervagen.

Wat maakt jullie voorstelling speciaal?
Regisseur Karel Kunne neemt geen genoegen met wat anderen hebben bedacht: theaterstukken 
worden door hem persoonlijk bewerkt en herschreven. Ook nu maakte hij speciaal voor Theatergroep
de Verstrooiers een unieke bewerking, met de nadruk op geloofwaardig spel en indrukwekkende 
zangpartijen. Samen met de professionele muzikale ondersteuning van het combo onder leiding van 
Hans Barkel staat dit garant voor een prachtige avond!

Waar en wanneer kunnen we jullie zien?
Op zaterdag 28 maart om 20.00 uur in de Kleine Willem. U kunt uw kaarten rechtstreeks bestellen via
www.wilminktheater.nl. Voor meer voorstellingen zie http://www.deverstrooiers.nl/.

Verder nog iets te melden?
Inmiddels is iedere nieuwe voorstelling goed te herkennen als Verstrooiers-productie. Bij De 
Verstrooiers is geen enkel element van een theaterproductie los te zien: het acteerwerk is altijd van 
hoog niveau, evenals de zang, de muzikale begeleiding en aandacht voor detail. Decor, 
theatertechniek, kleding en kap en grime horen daar nadrukkelijk bij: daardoor staat Theatergroep De
Verstrooiers altijd garant voor een avond totaaltheater van hoog niveau.
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