Theatergroep neemt publiek mee op theaterwandeling langs Spaarne

Voorstellingen op locaties bij Theater aan het Water
Een komedie op de Gravestenerbrug? Een drama bij de molen De Adriaan? Of een Griekse
tragedie in de pas gerenoveerde Gehoorzaal van het Hodshon Huis? Je zou het zomaar kunnen
tegenkomen bij Theater aan het Water. Theatergroep Eglentier neemt het publiek mee op een
theaterwandeling langs het Spaarne. Locaties waar je normaal gesproken niet binnenkomt,
openen nu hun deuren voor een korte voorstelling. Theater aan het Water is de laatste twee
weekenden in mei en is voor mensen die van verrassingen houden. En weer of geen weer:
de voorstellingen gaan altijd door.
Theaterwandeling
Theater aan het Water is de derde theaterwandeling die de theatergroep produceert. Het publiek
wandelt onder begeleiding van een gids van locatie naar locatie en komt op die manier op nog niet
eerder bezochte plekken in de stad, waar ze ook nog getrakteerd worden op een interessante
voorstelling. De regisseurs zochten zelf de locaties uit. De een wilde binnen spelen en een ander weer
op een brug of in een speeltuin. Als het maar langs het Spaarne ligt. Dat was de enige voorwaarde
die de theatermakers meekregen.
Monumentale locaties
De eigenaars van de locaties waren vaak vanaf het eerste contact al enthousiast. Theater in
bijvoorbeeld speeltuin De Glasblazers, daar had men nog niet eerder van gehoord. Ook de
beheerders van het Hodshon Huis aan het Spaarne stelden al snel de in 2011 gerenoveerde
Gehoorzaal beschikbaar voor een korte bewerking van een bestaand toneelstuk.
Avontuur om niet te vergeten
Na het succes van de vorige twee theaterwandelingen waagt Eglentier zich nu weer aan een geheel
nieuw avontuur. Jonge pas afgestudeerde regisseurs maken een korte voorstelling die geschikt is
voor een specifieke locatie. In vaktermen heet de locatie wel eens ‘de derde speler’. Volgens de
theatergroep wordt deze wandeling langs het Spaarne een avontuur om niet snel te vergeten.
Wanneer?
‘Theater aan het Water’ door Theatergroep Eglentier. Speeldata: 18, 19, 20, 25, 26 en 27 mei.
Aanvang om 20.00 uur in de Bakenesserkerk, Vrouwestraat 12 te Haarlem. Kaarten reserveren is
gewenst: kosten €15,- per stuk en zijn uitsluitend te reserveren via www.eglentier.nl

