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Dino’s in Arnhem!
Bij de voormalige steenfabriek Elden in Meinerswijk brengt 
Toneelgroep Arnhem een bewerking van het hilarische stuk 
“Diplodocus Deks” van de veelgeprezen Vlaamse schrijver Tom 
Lanoye. En dat midden tussen de wilde runderen en paarden 
in dit natuurgebied op een steenworp afstand van het centrum 
van Arnhem. De regie is van Gerrit Stallinga en de productie 
in samenwerking met stichting Klinker, 
de huurder van de steenfabriek. Zie www.
stichtingklinker.nl.

Pretpark
De bewoners van Arnhem zijn in rep en 
roer. In de bodem bij de steenfabriek 
heeft amateurarcheoloog Deks de 
kaak gevonden van een Diplodocus, 
een prehistorische planteneter. Een 
projectontwikkelaar wil op de vindplaats 
een Dino Pretpark van wereldformaat 
bouwen. Wie kiest er voor de belofte van 
het grote geld en wie houdt er vast aan de 
eeuwenoude tradities?

Afpellen
Diplodocus Deks heeft als ondertitel “Triomf der archeologie”. 
Als een echte archeoloog pelt Lanoye stap voor stap de tijd en 

de karakters van de bewoners af en komen tal 
van actuele thema’s op verrassende wijze voorbij. 
Poëtische intermezzo’s scherpen de geest van de 
toeschouwer. 

Praktisch
Kaartverkoop á €12,50 (+diner) op www.toneelgroeparnhem.nl. 

Vooraf wildernisdiner
Wij ontvangen u graag voorafgaand aan de voorstelling op het 
rivierterras van de steenfabriek midden in het natuurgebied 
waar chefkok Lambrecht de Jonge een heerlijk wildernisdiner 
serveert, kersvers en op open vuur bereid. U eet bij mooi weer 
aan lange houten tafels op een steenworp afstand van de Rijn 
en anders in één van de sfeervolle steenovens van de fabriek.
Een diner kost € 25,- inclusief een drankje en koffie/thee.

Spel
Adrianne Kiewiet
Bas Weenink
Daan van der Linde
Hans van Ammers
Joël van der Meer
Johanna Rougoor
Mariëtte Stevens
Michiel Noordanus
Thomas van Groeningen

Regie
Regisseur: Gerrit Stallinga
Assistentie: Bregje Vrolijk

Met dank aan Vrienden van theater, Gemeente 
Arnhem en al onze vrijwilligers.

@TGA_Toneelwww.facebook.com/toneelgroeparnhem

De locatie is goed per fiets/lopend bereikbaar maar NIET per auto.  
Pendelvervoer is beschikbaar als u slecht ter been bent.  
Zie website voor meer info. 


