Verkadefabriek

13 t/m 17 september

Perron-3

20 t/m 24 september

Theater de Speeldoos
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4 t/m 6 oktober

Aanvang 20.00 uur
Entree 3 16,50
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Bosch’ blijspel van

Ruud van de Laar

Paul Beliën
Nancy Gerrits

Mien Brohm

Bas van Noort

Joyce Hulshoff

Erik Kroon

Stichting De Bossche Komeedie • i www.debossschekomeedie.nl • e info@debosschekomeedie.nl
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Beppie van Dooren (gescheiden) en Victor Vorstenbosch (weduwnaar) zijn allebei geboren in de Bossche
volkswijk de Hofstad. Na 45 jaar ontmoeten ze elkaar weer op een boottochtje voor alleenstaanden. Hoewel
Beppie en Victor zich totaal anders hebben ontwikkeld vallen ze als een blok voor elkaar. Dit tot grote
ergernis van met name Beppie’s kinderen Corrie en Johnny. Zij zien hun toekomstige stiefvader totaal niet
zitten. Wanneer ze er achter komen dat de twee tortelduifjes zelfs trouwplannen en een absurde kinderwens
hebben, dan gaan bij hen alle alarmbellen rinkelen. Mary (Beppie’s 2e dochter) en Joris (Victor’s zoon) worden
uitgenodigd voor een spoedberaad. Hierop komen de “Stiefkiendjes” tot een monsterverbond om de relatie
van Beppie en Victor op de proef te stellen. Wint de liefde het van jaloezie, egoïsme, haat, vooroordelen en
financieel gewin? Dat gaat u zien in de eerste productie van de stichting De Bossche Komeedie. Een hilarisch
maar ook herkenbaar Bosch’ blijspel dat alle komische ingrediënten bevat voor een fantastische theateravond
waarin de lach centraal staat.

Rolverdeling

Beppie van Dooren.......Mien Brohm
Corrie van Dooren........Nancy Gerrits
Mary van Dooren..........Joyce Hulshoff
Johnny van Dooren......Erik Kroon
Victor Vorstenbosch......Paul Beliën
Joris Vorstenbosch.......Bas van Noort

Speellijst

’s-Hertogenbosch, Verkadefabriek
13 t/m 17 september (16 september, matinee en avondvoorstelling)
Rosmalen, Perron-3
20 t/m 24 september ( 23 september matinee)
Vught, Theater de Speeldoos
4 t/m 6 oktober

Regie

Ruud van de Laar

Aanvangstijden Avondvoorstelling 20.00 uur, matinee 14.00 uur. Entree 3 16.50

Kaartverkoop

Verkadefabriek
Direct aan de kassa
Tel. 073 - 681 81 60
I www.verkadefabriek.nl
e info@verkadefabriek.nl

Perron-3
Direct aan de kassa
Tel. 073 - 850 75 50
i www.perron-3.nl
e info@perron-3.nl

Theater de Speeldoos
Direct aan de kassa
Tel. 073 - 656 55 88
.nl
i www.theaterdespeeldoos
eldoos.nl
e kaartverkoop@theaterdespe

