
Uittip: Op Afroep speelt tegen Peper Dus

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: theatersportwedstrijd van Op 
Afroep (Enschede) tegen Peper Dus (Zwolle) 

Wie zijn jullie?
Wij zijn Op Afroep, een 
theatersportvereniging uit
Enschede. Wij doen aan
improvisatietheater. Wat we
spelen is volledig geïmproviseerd.
Soms levert dat grappige scenes
op waar je hard om kunt lachen. 

Soms zijn het verrassende scenes
die wij ook niet zagen aankomen.
En soms zul je ontroerd zijn door
ons spel. Kan allemaal. We delen
onze ‘kunsten’ graag met
anderen: in workshops, optredens
en theatersport-wedstrijden. Dus
… kom je een keer kijken?

Wat gaan jullie doen?
Op zaterdag 3 oktober spelen we een theatersportwedstrijd tegen Peper Dus uit Zwolle. Bij zo’n wedstrijd 
spelen 2 teams om de gunsten van het publiek. En het belooft een spannende Overijsselse derby te worden! 
Welk team gaat de beste, grappiste of mooiste scenes spelen? Er is ook een jury die punten geeft, maar het 
publiek bepaalt de winnaar!

Wat maakt jullie activiteit/voorstelling speciaal?
Bij theatersport bepaalt het publiek. Jij dus. We vragen het publiek om ideeën
voor onze scenes: een locatie, een relatie tussen twee mensen, een emotie, het kan
van alles zijn. En als we een wedstrijd spelen, mag je met applaus aangeven wie de
beste scenes speelt. Zoals we zeiden: het publiek bepaalt. 

Waar en wanneer kunnen we jullie zien?
De wedstrijd spelen we zaterdag 3 oktober om 20:30 uur in Het Vestzaktheater in Enschede. Je kunt om 
20:00 uur al terecht in het theater. Entree is € 8,50, inclusief een drankje. Het Vestzaktheater is gezellig klein,
dus reserveer voor de zekerheid een kaartje via www.hetvestzaktheater.nl 

Verder nog iets te melden?
Jazeker! Je kunt niet alleen komen kijken, je kunt ook zelf spelen. In het nieuwe jaar willen we weer een 
introductiecursus starten voor beginnende theatersporters. Lijkt het je wat? Stuur dan een mailtje naar 
info@opafroep.nl Meer info –ook over onze andere wedstrijden- vind je onze website: www.opafroep.nl 
Graag tot ziens!
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