Een avontuur in het écht beleven?!
Kom dan naar het spannende jeugdstuk:

Circus op Spoorstraat 11
Korte inhoud
Normaal gesproken is het altijd lekker rustig in de stad op Spoorstraat 11. Professor Knobbel knutselt rustig
in zijn werkkamer aan zijn laatste uitvindingen samen met zijn wandcomputer, zijn lieve poes en de
bedienster Fleur.
De rust wordt plotseling verstoord als Circus Hoplalinski in de stad is en op een dag de bank wordt
overvallen. Waarom kwamen er s' nachts ongevraagd 2 rare mensen op bezoek? Is Professor Knobbel de
dader? Wat heeft de Circusdirecteur ermee te maken?
Ben je benieuwd? Kom dan voor alle antwoorden op deze vragen naar het toneelstuk van Mengelmoes,
want het is circus op Spoorstraat 11!!!
Wij spelen voor jullie op
11 oktober
Nederweert- Eind
Reigershorst
12 oktober
Nederweert
De Pinnenhof
18 oktober
Stramproy
De Zaal
19 oktober
Leveroy
Pestoerskoel
25 en 26 oktober
Ospel
Haazehoof
Het begint iedere middag om 15:00 uur en is ongeveer om 16:30 uur afgelopen. De zaal is geopend 45
min. voor aanvang en de entree is 5 euro. Vooraf reserveren is niet mogelijk.
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Wie doen er mee
Professor Knobbel
Fleur
Sjors
Madam van Altenweg

-

Hein van Deursen
Patricia de Wit
Bjorn Smits
Nadine Bloemers

Regie (les geven aan de spelers)
Souffleurs (het voorzeggen)
Grimeren (het schminken)
Techniek (het geluid en licht)
Decor (de achtergrond)

Circusdirecteur
Simpel
Makkie
Wanda

-

Simone Bloemers
Ilona van Otterdijk
Rudi Veltrop
Paulien van Mierlo

- Bjorn Smits
- Vera Moris en Toos Verheijen
- Francien v. Hugten, Vera Moris, Bianca
Beelen, Annelies Droog en Esther Raemaekers
- Jack Nijsen en Edwin Beelen
- Hein van Deursen

Jarig?
Ben je in deze periode jarig en wil je dat bij ons komen vieren, laat dit dan even bij de ingang van de zaal
weten, dan krijg je na afloop een leuke attentie.
Kleur de kleurplaat op de voorkant zo mooi als je kan in en teken erbij wat er in de circustent volgens jou allemaal
gebeurt. Lever hem bij één van de voorstellingen in: de 3 mooiste kleurplaten krijgen een leuke attentie!
Mede mogelijk gemaakt door:

www.mengelmoes.net

