Muziek- en toneelvereniging

2361 LZ Warmond

Veerweg 1

P. de Winter

St. Matthias Toneel
speelt

St. Matthias

Muziek- en Toneelvereniging

Sterk in elk merk

EEN LIJK
IN DE KAST
van Anne Terwisscha
regie Sjaak van Schie

€ 9,00

€ 13,50

€ 17,00

à

 Tweepersoonskaart à

à

Garage Vink Warmond
Herenweg 65
2361 EG Warmond
Tel:
E-mail:
Website:

071-3011491
info@garagevinkwarmond.nl
www.garagevinkwarmond.nl

Specialiteit

 Familiekaart

 Eenpersoonskaart

Ik wens een

e-mail:

Woonplaats:

Postcode:

Adres:

Contact

Naam:

Ik wil graag donateur worden van St. Matthias

frankeren
s.v.p.

St. Matthias Warmond








APK keuring
Verkoop diverse BOVAG occasions
Aircovulstation
Reparatie en onderhoud elk merk auto
Versnellingsbakken
Banden, elk merk goede all in prijzen

6, 12 en 13 oktober

Met dank aan alle sponsoren voor hun
bijdragen






Garage Vink
Kees en Leny’s Bloemenkraam
Keijzer Transport
Ristorante Pizzeria Caruso

Data en tijden:
 Zaterdag 6 oktober

20.15 u

 Vrijdag 12 oktober

20.15 u

 Zaterdag 13 oktober

20.15 u

Locatie:

Het Trefpunt
Herenweg 80
Warmond

Korte inhoud
Over vier dagen zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Robert is verwikkeld in een
nek-aan-nek strijd met zijn rivale Georgina.
Beide rivalen gooien alles in de strijd voor de
winst. Gekonkel, manipulatie en intriges
worden niet geschuwd. Robert's one-nightstand is dan ook wel het laatste waar zijn
politiek adviseur Peter op zit te wachten.
Kom op 6, 12 en/of 13 oktober kijken hoe het
er in verkiezingstijd aan toe gaat!
Rolverdeling
Robert
Peter
Georgina
Marian
Harriet
Fred
Cynthia
Dirk
Grime:
Decor:

Licht/geluid:

Ben je geïnteresseerd? Spreek dan één van
ons aan of stuur ons een mailtje.
: toneelstmatthias@hotmail.nl

Bram van Leuveren
Peter Krikke
Saskia Neuijen
Anne Schavemaker
Judith Wijkhuizen
Marcel Vooren
Esther van Leeuwen
Hein van Schie
Monique Veldt
Peter Krikke
Cor van Haastregt
Ruud van der Loos
Pim Krikke

Entree:
€6,00
Donateurs hebben gratis toegang
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa.
U kunt vooraf reserveren:
: reservering@sintmatthias.nl
: 071 521 27 35
Spreek bij geen gehoor de voicemail in,
de reservering is daarmee definitief.

Nieuwe spelers en decorators gezocht
Iedere volwassene die graag wil toneelspelen,
kan zich aansluiten bij onze toneelgroep. We
repeteren elke woensdag van 20.15u tot
22.30u in de grote zaal van het Trefpunt. Er is
geen wachtlijst dus iedereen is van harte
welkom. Daarnaast zijn we hard op zoek naar
decorbouwers en opslag- en klusruimte.

Zie ook www.sintmatthias.nl

Steun ons structureel
Door naar ons te komen kijken, steunt u ons
financieel en moreel. Dat waarderen wij.
Als u onze vereniging structureel wilt steunen,
nodigen wij u graag uit om donateur te
worden. Daarmee steunt u zowel de afdeling
toneel als de afdeling muziek. Als dank krijgt u
jaarlijks 4x toegang tot de voorstellingen van
St. Matthias. Is het donateurschap iets voor
u? Vul dan het formulier op de achterzijde van
deze folder in. U kunt het opsturen of voor
onze voorstelling afgeven bij de kassa.

