15, 16, 17 en 22, 23, 24 mei 2015 – Een theaterwandeling in/onder de binnenstad

Theater en dans op
verrassende locaties in de
binnenstad van Haarlem.
Ook ondergronds!
#Eglentier
@Everybody:

Mediapartner
Theatergroep Eglentier:

Theatergroep Eglentier gaat ondergronds
Theateravonturen onder de stad
Een komedie in de kerkers van het stadhuis? Een drama over de ondergrondse? Of een moderne dans op undergroundmuziek?
Het zou zomaar kunnen bĳ deze ondergrondse theaterwandeling. Het publiek gaat op avontuur door de krochten van de stad.
Theatergroep Eglentier maakt een aantal korte voorstellingen, waarvan eentje samen met Dansgroep Haarlem, op historische
locaties in het centrum van de stad. Het publiek wandelt een route van voorstelling naar voorstelling, van locatie naar locatie.
Soms ligt die in het verlengde van het stuk, een andere keer wordt juist het contrast gezocht. Maar steeds zal de locatie een
actieve rol spelen in de voorstelling. Een ondergronds avontuur.
Spelers:
Dansers:
Regisseurs:
Choreograaf:

Theatergroep Eglentier
Dansgroep Haarlem
Sander van den Brink, Marcel Kragt, Marianne Narold, Pieter Tiddens en Jos Ahlers
Haya Maëla

Data voorstelling:
Aanvang vrĳdag:
Aanvang zaterdag:
Aanvang zondag:

15, 16, 17 en 22, 23, 24 mei 2015
vanaf 19:30 uur (start wandeling om 20.00 uur precies)
vanaf 19:30 uur (start wandeling om 20.00 uur precies)
vanaf 14:00 uur (start wandeling om 14.30 uur precies)

Startlocatie:

Philharmonie (geen kaartverkoop via kassa)
Lange Begĳnestraat 11
2011 HH Haarlem

Toegang:

€ 17,50 p.p. (tickets uitsluitend te koop via www.eglentier.nl)

Info & kaarten:
Vind ons leuk:
Volg ons:
Sectretariaat:

www.eglentier.nl
www.facebook.com/eglentier
twitter.com/eglentier
info@eglentier.nl

Mede mogelĳk gemaakt door:
Gemeente Haarlem | Café Koops | Ambachtelĳke Slager Duĳn Santpoort-Noord | www.fraaiezaken.nl | www.joostidentities.com |
Kroon van Diest Makelaardĳ OG | Suweĳn Loodgieters | Verrassend Goed! | Mens & Boekhouding Sassenheim | Mensen in Beeld |
Uitvaartverzorging Loes Hofhuis | Goes PR & Entertainment

adviesgroep
in financiële planning

