Mediapartners Theatergroep Eglentier:

Hoofdsponsoren Theatergroep Eglentier:

adviesgroep
in financiële planning
Deze voorstelling is mede mogelijk gemaakt door: Kroon van Diest Makelaardij O.G.,
Wijnkoperij Henri Bloem, Gemeente Haarlem, KiXtart Internet, www.fraaiezaken.nl,
Café Koops, Monuta-Westerveld, Suweijn Loodgieters, www.joostidentities.com,
Ambachtelijke Slagerij Duijn Santpoort-Noord, Mens & Boekhouding Sassenheim,
Mensen in Beeld.
Met dank aan: Bakenesser Kerk, Speeltuin de Glasblazers, Restaurant Zuidam,
Molen de Adriaan, KZOD in De Waag, Hodshon Huis, Wijkcentrum Binnensteeds,
Buurtcentrum de Til, Stadsglossy HRLM, Do Bartels Herenkapper.
Gidsen: Fred Rosenhart, Harald Jansen, Ben Josemans, Anneke van Boltaringen,
Hein Kruijver, Jacqueline Lahaye, Norbert Smol, Ada Vinken, Martine Hofhuis,
Monique van der Vaart, Eline Wielinga, Yvonne Rooms.
Kassa: Michel Corten
De Waterrecreatiefolder
Voor wie deze zomer een dagje weg wil in Nederland, biedt Haarlem veel voordeel. Vooral
voor wie afkoeling zoekt op en aan het water. De waterrecreatiefolder staat vol met tips voor
het huren van een bootje, vaararrangementen en een handige plattegrond van vaarwater
in het historische centrum en omgeving. Ook bijzondere terrassen en horecagelegenheden
langs het water staan vermeld. Nieuw in de folder zijn de aangegeven brughoogten,
bezienswaardigheden in de Haarlemse binnenstad en de hofjes. De brochure met de titel
‘Op het water, aan het water’ is gratis verkrijgbaar bij het VVV Informatiekantoor aan het
Verwulft 11 of te bestellen en te downloaden via www.haarlem.nl.

EEN BENEFIETFEEST VOOR:
Vrijdag 6 juli 2012, Patronaat

vrijdag 25 mei
zaterdag 26 mei
zondag 27 mei

2012

en volg ons via:

http://www.facebook.com/eglentier
http://twitter.com/eglentier
http://eglentier-haarlem.hyves.nl

vrijdag 18 mei
zaterdag 19 mei
zondag 20 mei

2012

www.eglentier.nl - info@eglentier.nl

De naakte waarheid
Welkom in het schildersatelier. Ellen, Rieneke en Anna spelen drie
schildersmodellen. Samen vertellen ze een verhaal over de schoonheid
van het vrouwelijk lichaam. Over zelfverzekerd blijven als iedereen naar
je kijkt.
‘Maar we gaan niet echt naakt toch?’
‘Wat? Ga je nu terugkrabbelen?’
‘Ik word er helemaal beroerd van.’
Met: Ellen Brussee, Anna Pool en Rieneke Sengers
Regie: Margriet Brosens

N.U.T
Zij zijn niet meer, of bijna niet meer.
Zij zijn alleen nog in gedachten, of zelfs dat niet meer.
Overbodig, overtallig, overtollig.
Drie mensen, drie levenslopen.
Zij drinken samen hun laatste glas, op wat ooit was.
Laat je meevoeren in de wereld van de nostalgie.
Maar zwelg niet, want dan ga je kopje onder.
Met: Joleine Coppola, Peter Miezenbeek en Beatrijs Rinkel
Regie: Charlotte Bakker

De schepen van Antonio
De opening van Shakespeare’s De koopman van Venetië is het begin
van een spannend contract tussen de liefde en wraak.
Hier in Haarlem zien we het begin van een Haarlemse koopman die
misschien wel zijn ondergang tegemoetgaat…
Met: Wim Kok en Rudolf Mensen
Regie: Sander van den Brink

Rummi-club
Wat gebeurt er met een schipper die op een dag aan wal naast een
bijzonder sociale buurvrouw met haar eigen rummi-club komt te
wonen? Als zij hem op sleeptouw neemt, en een nieuwe vrouw zijn
leven in vaart?
Dat betekent dat het roer om gaat.
Met: Jos Ahlers, Loes Hofhuis en Loes Slenter
Regie: Bart Mathijssen

Een Echo van Narcissus

Toe nader

Vrienden, hier volgt de mythe van Narcissus en Echo.
Wees gewaarschuwd, deze geschiedenis is vreselijk treurig. Wie het
toch wil horen, moet het dan zelf maar weten.
Over het vervloekte lot van twee verliefde dwazen. Wat hij zag, zette
hem in brand, bij haar vonkte liefde in haar hart. Maar de liefde die ze
najagen, is onbereikbaar.
Ik ben verliefd, ik zie mijn lief, maar wat mijn liefde ziet, bereik ik niet.

Hij, die toegeeft aan dat wat onontkoombaar is. Zij, die bemind wil
worden, bemind móet worden. Zij, die verleidt en allesomvattend is,
zuigt hem mee de diepte in, naar een andere wereld. Haar wereld.
Een wereld waar hij overweldigd wordt door al haar zijn, waar hij wordt
begeerd, bemind en verslonden.

Met: Muriel van Dijk, Piet Konings en Rutger Visser
Regie: Renée van Beek

Met: Evelien Hofhuis, Ida van de Lagemaat, Hannemarie van Manen en
Hans Goes
Regie: Pien ten Braak

