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De geschiedenis van de familie Avenier van Maria Goos

ToneelGroep Arnhem Regie: Gerrit Stallinga



"Wij gaan jou vieren!"
De Brabantse arbeidersfamilie Avenier is door hard werken tot 
grote hoogte gestegen. Onder leiding van pater familias Janus 
is een kleine onderneming in een aantal decennia uitgegroeid 
tot een witgoedimperium. Het is het midden van de jaren 
80, het imperium is goed verkocht en de opbrengst scherp 
belegd. Dat is een feestje waard.

Blootleggen
Op hun vaste stek op de stadscamping 
wachten de familieleden en een verre 
vriend vol ongeduld op Janus. Wat 
heeft jarenlang wasmachines verkopen 
opgeleverd? De spanning loopt op, het is 
net de bingo. Is het terugkijken en treuren 
of vooruit kijken en hopen? Dromen 
kunnen uitkomen en het leven is maakbaar, 
toch.....?

Voorkennis
Toneelgroep Arnhem speelt de 
tragikomedie “De geschiedenis van de 
familie Avenier” van Maria Goos. 
Zij beschrijft een familiegeschiedenis in vier op zich zelf 
staande toneelstukken in de periode 1955-2000. 
Toneelgroep Arnhem neemt je mee naar 1985.

Locatie
De voorstelling vindt plaats op het terrein van de 
stadsboerderij Presikhaaf. Kom naar onze “camping” en ervaar 
de bedrieglijke rust van het groen in de stad. 

Praktisch
• Kaartverkoop a € 12,50 op 

www.toneelgroeparnhem.nl
• Diner-in-het-park? Geef het aan als u kaarten bestelt.
• Locatie: Ruitenberglaan 4, Arnhem. Gaat door bij alle 

weersomstandigheden. 
• De locatie is goed bereikbaar per fi ets en openbaar 

vervoer (naast NS station Presikhaaf) en auto. 
• Zie verder onze website.

Diner-in-het-park
Vooraf kunt u genieten van een driegangentheatermenu 
in het T-huis om de hoek van de voorstellingslocatie. Het 
T-huis is gevestigd in de verplaatste koepel van het oude 
station Arnhem. De bediening is grotendeels in handen 
van lerende arbeidsgehandicapten. 
Kosten diner: € 25 incl. drankje & koffi e.
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