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ZATERDAG 2 APRIL 2016 | 20:15 | €15,00

Murth Mossel

Voors en tegens
CABARET

Bestel nu 2 kaarten voor de voorstelling
Voors en tegens van Murth Mossel en
ontvang GRATIS de DVD van zijn show
'Gunstige Ligging ten opzichte van de
wereld' (t.w.v. €14,95)

ZATERDAG 16 APRIL 2016 | 20:15 |
dubbele try-out*: €13,00

De DVD kan bij binnenkomst op vertoon van uw
kaarten worden afgehaald. Dit geldt voor

Er wordt naar u geluisterd

íedereen die tenminste 2 kaarten heeft gekocht.

Wees er snel bij want OP=OP!

koop hier uw kaarten

*Wim Helsen
CABARET

Voor 'Er wordt naar u geluisterd' legde
Wim Helsen zijn oor te luisteren bij uw
binnenste.
Hij
luisterde
naar
uw
eenzaamste
gedachten,
uw
meest
verborgen pijn en uw diepste angsten.
Kent hij die dan? Ja hoor.

*De Partizanen

Partizanen 2
CABARET

Droogkomische sketches met groot
gevoel voor taal. Na hun debuut in 2014
zijn 'De Partizanen' terug met hun tweede

voorstelling. Verlaat de gebaande paden
en ga mee op ontdekkingstocht in de
onherbergzame mangrovewouden van
diep Partizanië!

WOENSDAG 13 APR 2016 | 20:15 | €7,00

FILM

The Book Thief
koop hier uw kaarten
FILM DRAMA OORLOG

Oorlogsdrama over de vriendschap tussen
een Duits meisje en een Joodse
vluchteling tijdens WOII. Liesel. Een
bijzonder en heldhaftig meisje wordt naar
een pleeggezin gebracht door haar
communistische moeder die het land
ontvlucht. Als analfabete leert ze daar
lezen. Max, is een Joodse vluchteling die
na de Kristallnacht in hetzelfde gezin
verborgen wordt gehouden in de kelder.
Voor Liesel en Max is de kracht van
woorden en verbeelding de enige weg om
te ontsnappen aan de ingrijpende
gebeurtenissen om hen heen.
Gebaseerd op de gelijknamige roman van
Markus Zusak. Met Geoffrey Rush, Emily
Watson, Sophie Nélisse.
VANAF 12 JAAR

koop hier uw kaarten

ZONDAG 17 APR 2016 | 15:30 | €10,00

Alan Reid en Rob van Sante

Zondagmiddag muziekcafé
SCHOTSE FOLKMUZIEK

Schotse folkmuziek door Alan Reid en Rob
van Sante die samen tot 2010 deel
uitmaakten van de fameuze Battlefieldband. Alan is zanger, speelt keyboard en
is songwriter. Rob is een geweldige
gitarist, songwriter en vocalist. Samen als
duo heel succesvol met hun prachtige
muzikale mix en hun harmonieuze zang.
Twee toppers die een reeks platen/cd’s
gemaakt hebben en die borg staan voor
een
geweldige
afsluitende
middag
folkmuziek. Dit optreden vervangt het
optreden van Eugene Ruffolo.

koop hier uw kaarten
VRIJDAG 22 & ZATERDAG 23 APR 2016
20:15 | €10,00

Toneelgroep Toi-Toi

Stookolie & Sangria

WIJ ZIEN U GRAAG IN ONS

THEATER EN/OF CAFÉ.
KOMEDIE TONEEL

Stookolie & Sangria, zo heet de nieuwe
productie
die
de
Waddinxveense
Toneelvereniging Toi-Toi dit seizoen ten
uitvoer gaat brengen. De komedie speelt
zich af aan de Spaanse Costa en zit vol
met onverwachte ontwikkelingen! “Met z’n
tweetjes genieten van een zonnige
vakantie aan de Spaanse kust, mooi hotel,
lekker eten….. maar dan………..”
Cast: Monique Wassenaar, Corrie Korver,
Robert Roks, Gerben Nieuwland en Henk
Keuken. Regie: Kitty Schrever/Mieke
Bruining. Verder werken mee Katia
Bergsma, Liz van Kampen en Wes van
Rijnsoever.

BENIEUWD WELKE
VOORSTELLINGEN U IN
HET NIEUWE SEIZOEN
KUNT ZIEN IN ONS
THEATER?
HOUD DAN EIND APRIL
UW BRIEVENBUS GOED IN
DE GATEN!

Toegangskaarten bestelt u via het
contactformulier op de website van Toi-Toi
www.toitoitoneel.nl of bel 0182-614743.
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