
 
 

Programma 
   

Februari:    Twee eenakters, gespeeld op het festival in Baarn, in de regie van Henri Nap. 
 

 “Gekeerd Tij” van Jean McConnel,  
gespeeld door Toneelvereniging ‘Steeds Beter’ uit de Bilt.  

 

Korte inhoud: wanneer de ene mens over de ander kan beslissen, hoe sterk staat hij dan als 
de rollen zijn omgedraaid? Is het nu juist de kracht om datgene te doen, dat men niet 
verwacht?  
Boeiend en spannend verhaal, dat prachtig wordt gespeeld. 

 
“Praatpaal” van Edwin Woons, 
gespeeld door Toneelvereniging ‘Deo et Arti’ uit Eemnes.  
Een komische eenakter, die uw lachspieren flink zullen oprekken. 

 

Korte inhoud: wat kan een mens zoal verzinnen om zijn relatie spannend te houden?  
Dit stuk won de 3e prijs in de categorie ‘beste eenakter’.     

 Voorstellingen:  vrijdag  22 februari, 20.15 u.     
    zondag 24 februari, 14.30 u. 

 

Het theater is 45 minuten voor aanvang geopend.   

Toegangsprijs € 10,-. 
 

Reserveren:  telefonisch:  06 20774043  
    e-mail:  reserveringkg@gmail.com 
 

Maart:    “Kijk mee met Annie M.G”. door ‘Pommodoro’    

In de toneelproductie Kijk mee met Annie M.G.  zien we het leven door de bril van  
Annie M.G. Schmidt. Annie, die terugblikt op haar leven. Maar ook cabaretscènes, die Annie 
schreef voor Conny Stuart, Wim Sonneveld, Ina van Faassen, Joop Doderer, Hetty Blok etc.  
Dit geestige oeuvre sluit prachtig aan bij het leven van Annie in de diverse periodes.  
“Kijk mee met Annie M.G”. is een verrassende, ontroerende en komische toneelvoorstelling, 
geheel in stijl.   

Voorstellingen:  zaterdag  8 maart, 20.15 u.      
    zondag    9 maart, 14.30 u.   

Het theater is 45 minuten voor aanvang geopend.   

Toegangsprijs: € 11,-. 
 

Reserveren:  telefonisch  06 20774043  
e-mail;: reserveringkg@gmail.com 

 
Maart: Een reprise op veler verzoek:   

“Raak me aan”  van Ger Thijs. 
 gespeeld door Theatergroep ‘Raak’ 
  

Vera heeft haar ouders in hun laatste levensjaren verzorgd. Nu beiden zijn overleden, zal ze 
eindelijk toekomen aan zichzelf. Het huis is nu van haar. Dan keert haar broer en mede-
erfgenaam onverwacht terug uit Afrika. Onwennig staan ze tegenover elkaar. Hun karakters 
botsen, ze irriteren elkaar, maar ze ontkomen niet aan het feit, dat ze allebei eenzaam zijn en 
niemand anders hebben dan elkaar. 

 De regie is in handen van Carrie Rens. 
  

Voorstelling:  zondag  30 maart, 14.30 u. 
 

Toegangsprijs: € 11,-. 
 

Reserveren:  telefonisch  06 20774043  
e-mail:  reserveringkg@gmail.com 

 
   
 

 



 
 
 
 
 

Verwacht: 
  

April: "Kle intjeKunstCafé"  

   
Een nieuw en zeer verrassend evenement  
op een zondagmiddag in uw theatertje! 

 Meer informatie volgt zo snel mogelijk. 
 

Mei: Eigen voorstelling Kunst en Genoegen 
voorlopige planning: 16, 17 en 18 mei: 
 

Toegangsprijs: € 10,-. 
 

Mei: Buwell   
 

dichter T. Buwe en pianiste Ellen Odink onder de titel:  
“Beluister mijn Gedachten.” 
Een samenspel van poëzie en muziek. 

 

 Optreden: zondag 25 mei, 14.30 u. 
    

Toegangsprijs: € 8,-. 

               
     

   
 

 


