
Uittip: theatersportvereniging Op Afroep.
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 
theatersportvereniging Op Afroep.

Vijftal vragen:
Wie zijn jullie?
Wij zijn theatersportvereniging Op Afroep uit
Enschede en spelen theatersport. Theatersport
is improvisatietheater in de vorm van een
wedstrijd. Het belangrijkste van theatersport is
dat er geen script of vaste tekst voor handen is.
Alle scènes worden op het toneel
geïmproviseerd. De teams kunnen niets
voorbereiden, want het publiek bepaalt wat er
wordt gespeeld. 

Wat gaan jullie doen?
We spelen op vrijdag 11 december een theatersportwedstrijd tegen Andere Koek uit Deventer. Er 
zijn veel leuke woordgrapjes te verzinnen over de naam van deze tegenstander, maar dat doen 
we liever niet. Want Andere Koek won dit jaar nog de prijs voor het beste niet-professionele team 
op het grote Nederlandse Theatersport Toernooi. Een tegenstander om te vrezen dus!

Wat maakt jullie activiteit/voorstelling speciaal?
De fantasie van het publiek! Want die is onmisbaar voor de spelers. De spelers vragen regelmatig
inbreng aan het publiek én het publiek bepaalt welk team het beste speelt. Dus: kom kijken en 
neem je fantasie mee.

Waar en wanneer kunnen we jullie zien?
Vrijdag 11 december spelen wij om 20:30 uur in het Vestzaktheater in Enschede. Het 
Vestzaktheater is gezellig klein, dus zorg dat je op tijd een plekje reserveert! Dat kan via 
www.vestzaktheater.nl/contact. Bij de entreeprijs van € 8,50 is een drankje inbegrepen.

Verder nog iets te melden? 
De wedstrijd tegen Andere Koek is voor Op Afroep de laatste wedstrijd van 2015. En wat voor 
een jaar was het: volle zalen, veel grappige, ontroerende en verrassende scenes en geweldig 
leuk publiek. Dus mis deze wedstrijd niet, want we trekken weer alles uit de kast voor een 
geweldige theateravond. Voor meer informatie kun je terecht op www.facebook.com/opafroep.

http://www.facebook.com/opafroep
http://www.vestzaktheater.nl/contact

