
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 
Theatergroep Enschede.

Wie zijn jullie?
Theatergroep Enschede is een amateurvereniging die zich
sinds 2002 bezig houdt met alles wat met theater te maken
heeft. We zijn heel veelzijdig – van een levende poppenkast
tot nostalgische toneelstukken. Daarnaast schrijven we op
verzoek zelf verhalen voor verschillende doelgroepen en
bezoeken we ook verzorgings- en verpleeghuizen. Ons
allergrootste doel is mensen een leuke toneelavond
bezorgen.

Wat gaan jullie doen?
We spelen het stuk "Wie is hier de dokter?" (een komedie in
4 bedrijven, geschreven door Jan Derene). Het is een
luchtige komedie waar we een vleugje Twents in hebben
verwerkt. Het speelt zich af in de huisartsenpraktijk van
dokter Prik, waar ook Katie de doktersassistente en Sjaak
de klusjesman werken. Het is een drukke praktijk met veel
patiënten die ieder hun eigen kwaaltjes en
eigenaardigheden hebben. Niet alleen de dokter, maar ook
Katie en Sjaak bemoeien zich met de patiënten. Dit leidt
natuurlijk tot de nodige hilarische toestanden...

Wat maakt jullie voorstelling speciaal?
Huiskamertheater is wat we het liefste doen, daar is dit het uitgelezen stuk voor. Zowel het stuk dat we
spelen als de sfeer bij de locatie waar we spelen, Speeltuin Voortsweg, is laagdrempelig. Het stuk is 
een lichte komedie waar veel verschillende karakters in zitten. We hebben erg veel plezier gehad 
tijdens de repetities en dat hopen we over te brengen op iedereen die komt kijken. 

Waar en wanneer kunnen we jullie zien?

De uitvoeringen zijn op 30 en 31 oktober om 19.30. De locatie is Speeltuin Voortsweg (Voortsweg 
225). De deuren zijn vanaf 19.00 open. Kaarten zijn maar € 6,- en zijn te reserveren via 
theatergroepenschede@gmail.com 

Verder nog iets te melden?
We zijn altijd op zoek naar nieuwe aanwas Iedereen die - in de breedste zin van het woord - 
geïnteresseerd is in theater is van harte welkom. Er zijn rollen met veel en weinig tekst, de 
mogelijkheid tot souffleren, ondersteunen bij decorbouw, regisseren, meedenken over de kostuums 
van ons volgende stuk.... Alles is mogelijk! Met vragen kun je mailen naar 
theatergroepenschede@gmail.com.

mailto:theatergroepenschede@gmail.com

