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California Suite  – Trude Kosse

Een komedie van Neil Simon. De voorstelling heeft 
verschillende scenes die zich allemaal afspelen in 
hotelkamers. We volgen een gescheiden stel, een 
conservatie ve zakenman met een dronken hoertje, 
een Britse actrice met haar man op de vooravond 
van de Oscaruitreiking en twee stellen die net drie 
weken met elkaar op vakantie zijn geweest, met 
alle ergernissen die naar boven komen.
Trude zoekt voor deze voorstelling 10 spelers die 
zin hebben in een mooie uitdaging.
Start repetities op 8 maart 2023
Repetities op de woensdagavonden.

Voorstellingen 6, 7 en 8 oktober 2023

Mae West – Monique van Hinte 

Mae West was een Amerikaanse actrice en scena-
rioschrijfster. Zij beschreef in haar verhalen 
maatschappelijke dillema`s en maakte veel los bij 
het publiek. Ondanks dat deze vrouw voornamelijk 
in de vorige eeuw leefde zijn haar verhalen nog 
steeds ontzettend actueel. Monique gaat in één 
weekend werken aan één van deze thema’s die 
Mae West beschreef. Wanneer je mee doet aan dit 
weekend zal je als een soort snelkookpan aan de 
slag gaan met de thematiek. 
Met mime als startpunt zal Monique jullie meene-
men in de snelheid, actualiteit en intensief spel 
wat datzelfde weekend nog vertoond wordt. 
Start repetities op vrijdagavond 19 mei , 
20 mei de hele zaterdag en 
zondag  21 mei de  hele zondag.

Voorstelling op zondagavond 21 mei 2023

Het is de regisseurs weer gelukt een mooi 
programma samen te stellen. Er zijn drie 
producties waar we iedereen voor uitnodigen 
mee te doen. Ook nieuwe spelers kunnen zich 
hiervoor opgeven. 

De drie producties:

1 Vier eenakters, regie door Loes Steenbergen, 
Janneke Mannee, Trude Kosse en Vincent van 
Miert.

2  California Suite, regie door Trude Kosse
3  Mae West, regie door Monique van Hinte  

Uiteraard gaan we eerst genieten van de voorstel-
ling Strastoterpets. 

Meld je vooral alvast aan voor de producties waar-
aan je dit seizoen wilt meedoen. 
Je kunt je opgeven voor de eenakters VIER en dan 
ook nog voor California Suite of Mae West. Alle 
aanmeldingen gaan via de QR code naar Loes.

Save the date

Op 29 september vanaf 20.00 uur  is de startbijeen-
komst in Cultuurkust. Loes gaat de aftrap dit jaar 
doen met een artistieke invulling samen met de 
regisseurs 
We kijken vooruit naar de volgende producties en 
gaan natuurlijk gezellig bijpraten.

Acteer studio

Meedoen met de acteer studio. De acteer studio is 
een samenwerking van Cultuurkust en de Thea-
terwerkplaats. Ervaren spelers en nieuwe spelers 
worden door de drama docent van Cultuurkust en 
door de regisseurs van Theaterwerkplaats onder-
gedompeld in de wereld van acteren.
Start in het najaar 15 workshops, data volgen.

Vier!  

Eén avond, vier eenakters! Vier regisseurs werken 
met eigen spelers toe naar een avondvullend 
spektakel waarin alle vier de eenakters te zien zijn. 
Het publiek zal door een carrousel gaan met ver-
schillende ruimtes en verschillende voorstellingen. 

Theaterwerkplaats bestaat in 2023 30 jaar. 
De productie VIER is de  gelegenheid om dit te 
vieren.

Start repetities:  

1. Trude  woensdag 5 oktober 
  tijd 19:00-20:30 uur 
 aantal spelers: maximaal 6 spelers.
 Eenakter met als basis sonnetten van 
 Shakespeare

2. Loes woensdag 5 oktober 
  tijd 20.30-22:00 uur
 aantal spelers: geen voorkeur
 Eenakter vanuit een bestaande tekst.

3. Janneke donderdag 6 oktober
  tijd 19:00-20:30 uur
 aantal spelers: maximaal 6
 Eenakter zonder voorafgaand 
 geschreven tekst. 

4. Vincent donderdag 6 oktober 
  tijd 20:30-22:00 uur
 aantal spelers: 2 vrouwen/ 3 mannen
 Eenakter die geschreven is door Vincent zelf. 

Titel: Waarom niet de Bee Gees? 

Voorstellingen  17, 18 en 19 februari 2023

Aanmelden voor een productie:   
https://forms.gle/ZnofyqgyFaP8AXSZ8

of scan de QR-code


