Beste toneelliefhebber
Trouw publiek
Helaas laten de coronamaatregelen ons nog steeds niet toe om opnieuw toneel op de
planken te brengen. We zijn dan ook genoodzaakt om de opvoeringen van het kinder- en
jeugdtoneel Thaleja te verplaatsen naar 15, 16 en 17 april 2022.
Het blijft onze betrachting om volgend toneeljaar 2022 dezelfde stukken te brengen die
voorzien waren in 2020. ( ‘Eens was er…’ en ‘Een Grandioze Show’)
In de mate van het mogelijke zouden we dit het liefst met dezelfde acteurs brengen. Waar
nodig, zullen we vervangers zoeken.
Niemand had dit zien aankomen. Daarom vragen we graag jullie steun en begrip. Aangezien
er al heel wat werd uitgegeven aan deze producties (kleren, decor, aankoop
toneelbrochures enz.) vragen we jullie vriendelijk om geen terugbetaling te vragen van de
aangekochte tickets. Deze blijven immers geldig en mogen gebruikt worden voor alle
producties van Klim-Optoneel in 2021 of 2022. Hierbij heb je de keuze tussen kinder-, jeugden volwassenentoneel.
Stel je bezoek aan onze voorstelling nog even uit en kom kijken zodra het weer kan!

Met de volwassenen brengen we op 4, 5, 10 en 11 december 2021 een herneming van de
komedie ‘Ladies Night’ 12+
Het gevoel van eigenwaarde van een aantal arbeiders bevindt zich op het nulpunt. Geen geld,
geen baan en een chaotisch privéleven. Wanneer in de stad een optreden van de Chippendales wordt
georganiseerd, hebben ze een geweldig idee: ze besluiten om zelf als stripteasegroep op te treden, en
daarmee groot geld te verdienen. Maar hoe overwin je de verlegenheid en de schaamte? Als uiteindelijk
alle problemen overwonnen zijn, blijft tot het eerste optreden nog de overheersende vraag: alles uit of
helemaal niets?

(op dit stuk is de film ‘The Full Monty’ gebaseerd).

De komedie ‘Roddel’ wordt verplaatst naar 2, 3, 4, 9 en 10 december 2022.
Voor meer info graag enkel en alleen via e-mail: info.hetbuurthuis@gmail.com
Theatrale groetjes
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