ToneelGroep Arnhem 3 x Moniek Kramer

za 30 mei 19:30
zo 31 mei 14:00
do 4 juni 19:30
vr 5 juni 19:30
za 6 juni 19:30
zo 7 juni 14:00

Regie: Gerrit Stallinga & Yvonne Persoon

WTC - Arnhem

www.toneelgroeparnhem.nl

Met de viering van haar eerste lustrum pakt Toneelgroep
Arnhem flink uit: een afwisselend programma met drie stukken
van Moniek Kramer op een bijzondere locatie. De personages
in haar stukken zijn vaak opgesloten op een locatie, in een
situatie of in hun zelfopgelegde rituelen. Ontsnappen willen ze
wel, maar dat is ook angstaanjagend. Een combinatie van de
absurde humor van Van Warmerdam en het onbestemde van
Samuel Beckett.

Kleding: Vlien Faber

Drie keer Moniek Kramer

Moniek Kramer
Moniek Marjan Kramer (Amsterdam, 1954) is een
Nederlands actrice en scenarioschrijver. Ze schrijft voor
toneel, televisie, film en musea. Kramer werkte o.a. mee
aan Rembrandt en ik, Lucia de B., Simple comme bonjour
en Een huis voor Vincent.

Gif
Overmoedig stapt een vrouw een café binnen. Opgewekt
maakt zij contact met de aanwezigen en tegen beter weten in
blijft ze hopen op een gezellige avond. Als het café sluit, gaat
ze nog eenzamer naar huis.
Regie: Yvonne Persoon. Spel: Ilona Dieperink, Michiel
Noordanus, Oda Berends, Renate Bodt, Rik Schildkamp.

Noorderzon
Op weg naar een sollicitatiegesprek stapt Kees Koopman het
koffiehuis van Keteke en Sue binnen voor een kopje thee. Daar
raakt hij verstrikt in de verjaardagsrituelen van de beide zussen.
Regie: Gerrit Stallinga. Spel: Esther Beldman, Joël van der
Meer, Tessa Driever.

De Laatste Avond
Een jongeman meldt zich met zijn koffer op de hooggelegen
plek waar Dokter en Zuster de dienst uitmaken. De aanwezige
gasten leven toe naar de maandelijkse Laatste Avond waarop
steeds één van hen afscheid zal nemen. Regie: Stallinga &
Persoon, Spel: Adrianne Kiewiet, Daan van der Linde, Elise
Kroeze, Hans van Ammers, Ira van Gansewinkel, Johanna
Rougoor, Mariëtte Stevens, Thomas van Groeningen.

Diner of lunch
Vooraf kunt u genieten van een diner of lunch in het
restaurant van het WTC. Diner: € 22,50. Lunch: € 14,00
Reserveren bij kaartverkoop. Zie het menu op de website.

Praktisch

• Kaarten à € 12,50: www.toneelgroeparnhem.nl
• Waar: WTC Arnhem, direct naast station Arnhem. Zie
de routes op de website.
• De voorstelling is overdekt en dus niet weersafhankelijk.
www.facebook.com/toneelgroeparnhem

@TGA_Toneel

