Op Landgoed Twickel
bij Erve Klein Hobbelink (familie Truitman)

GROND

van de makers van
Mansholt / Koning van het grasland

Theater
bij de boer

GROND
Foto: Paul Hoes

van 3 september t/m 13 september 2020
Spelers: Trudi Klever en Maarten Wansink
met live-muziek van Jaap van Keulen
Schrijver: Tjeerd Bischoff
Regisseur: Jeroen van den Berg

Trudi Klever

Maarten Wansink

Toneelgroep Jan Vos
Volg Facebook ‘Grond’
Tickets:
Wilminktheater Enschede

Korte inhoud voorstelling

Foto: David Lelieveld

Boer Rein Abbink is weduwnaar en hij zet alle
zeilen bij om z’n bedrijf draaiende te houden
tot zijn dochter het kan overnemen na haar
studie. Steeds meer raakt hij gefrustreerd door
de bemoeizucht en regeldrift van de overheid.
Journaliste Renate Bartels stoort zich aan de
koers van de krant, waar steeds minder ruimte is voor achtergronden en verdieping. Ook
thuis loopt het niet lekker, nu haar enige kind
op kamers is. Als Rein en Renate elkaar ontmoeten voor een interview staan ze beiden op
een keerpunt in hun leven. Ze realiseren zich
hoe ze zich laten leiden door de waan van de
dag en daarbij belangrijke keuzes uit de weg
gaan. Gaat het ze lukken om voor zichzelf te
kiezen?

Data en tijden locatietheater voorstelling op de Lage Eschweg 3, Deldeneresch
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
woensdag
donderdag

3 september
4 september
5 september
6 september
9 september
10 september

20.00 uur (voorpremière)
20.00 uur (première)
15.00 en 20.00 uur
15.00 en 20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Kaarten voor de voorstelling € 25,- p.p.
Om, een goed gebruik bij dit soort voorstellingen,
er een mooie ‘belevingsavond/-middag’ van te maken
wordt er een 3-gangen diner geserveerd in de
kapschuur bij de boerderij. Daarna is er , onder
deskundige begeleiding, een wandeling over de
prachtige Deldeneresch.

vrijdag
11 september 20.00 uur
zaterdag
12 september 15.00 en 20.00 uur
zondag
13 september 15.00 uur
			
( 20.00 uur succesoptie )
De voorstellingen zijn in de buitenlucht onder een
mooie en bijzondere open tent.
Op de avonden is het diner om 17.30 uur en daaropvolgend de wandeling.
De kosten van diner en wandeling zijn € 23,50 p.p.
Bij een matinee-voorstelling is er een lunch om
12.30 uur met daaropvolgend de wandeling.
De kosten hiervan zijn € 15,- p.p.

Voorstelling en eten met wandeling zijn beide
apart te boeken via Wilminktheater.nl.

