Edelsoapgala 23 november 2008
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af van enige betrokkenen. Voor
ons waren dat regisseur Fred
Prang en acteur Hans Goes.
Al met al een (lange) dag waarop
we met trots mogen terugkijken.
Een flink aantal leden en acteurs

hebben veel werk besteed aan de
totstandkoming van “Fijne
Familie” en dat was naar mijn
mening de moeite waard.

En ik wil hierbij toch nog een keer de namen noemen van degenen die
waren betrokken bij de totstandkoming van onze productie.
• hoofdrolspelers: Myrna: Ellen Brussee, Rob: Marcel Kragt, Marc:
Hans Goes, Marleen: Loes Hofhuis, Deborah: Marlies van Ooyen,
Stefan: Rutger Visser, Iris: Joy Eshuys.
• verder speelden mee: Manon: Beatrijs Rinkel, Agent: Piet Konings,
Agente: Roeleke Kok, Caféhoudster: Yvonne Rooms en vele
figuranten.
• de makers: regie: Fred Prang, scenario: Rob van de Pieterman,
camera: Fred Boeré en Roland Turba, geluid: Peter Snel, licht: Gep
Jousma en Frans Schram, montage: Fred Boeré, catering: Willem
Kapteijn, muziek: Rick Snel, reclamespots: Fred Boeré, Rob van de
Pieterman, Peter Snel en Rainer Stiehl, productie: Rob Faasen en
Miriam van Dieden.
• verhaal: gebaseerd op “Happy Family” van Miranda Schuit.
• met dank aan: theatergroep Eglentier, café El & Ben, café Wilsons,
provincie Noord-Holland, theaterkostuums Eleonora, bewoners
Franz Leharlaan, Heemstede en allen die hand- en spandiensten
hebben verricht.
Rob van de Pieterman
Foto’s: Peter Snel
In het Haarlems Dagblad van 25 november stond het volgende artikeltje:
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En in het Haarlems Weekblad van 26 november las ik dit:
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