Nieuwsbrief 2019

Zeer gewaardeerde donateur,

p/a Trix Ligthart
De Fuik 33
1749 XH Warmenhuizen
tel.: 0226-393357
e-mail: spot70@live.nl

Fijn dat u ons ook dit jaar weer steunt. Hieronder vindt u een overzichtje van onze activiteiten.
We hopen u uiteraard weer vaak tegen te komen.
Nieuwe stuk en data:
Dit jaar spelen we het familiestuk “Lang en gelukkig” van Don Duyns.
Lang en gelukkig is een verzameling van klassieke sprookjes, waaronder Assepoester en Roodkapje, met een grote
knipoog naar de actualiteit. Zo wordt Assepoester gekleineerd door haar stiefzussen Paris en Hilton, heeft Roodkapje
een relatie met een boze wolf met imagoproblemen, en wordt prins Roderick van Oranje Nassaukade door zijn
moeder uitgehuwelijkt. Alle ontwikkelingen komen tot een climax op het Grote Bal.
De regie is weer in handen van Kitty Relleke.
Voor in de agenda::
Vrijdag 25 januari, zaterdag 26 januari 20.00 uur. Zondag 27 januari 14.30 uur.
Vrijdag 1 februari, zaterdag 2 februari 20.00 uur. Zondag 3 februari 14.30 uur.
Vrijdag 8 februari, zaterdag 9 februari 20.00 uur. Zondag 10 februari 14.30 uur.
Donateurs Spot’70
Natuurlijk zijn we heel blij dat u ons als donateur van Spot wilt steunen. Mede door u zijn we in staat om ieder jaar
weer een mooie productie op de planken te zetten.
Maar we merken dat er af en toe wat verwarring is over het donateurschap. Daarom even het volgende:
Het donateurschap is persoonlijk. Dus per persoon 1 donateurskaart. Als u donateur bent geldt die kaart alleen voor
u en niet voor anderen.
Entreeprijzen Spot’70
Normale kaart: € 12,Donateurs: € 4,- bijbetaling
CJP/65+: € 10,Kaarten reserveren: via de website vanaf 2de week december of telefonisch: 0226-399993 (Kathy Veenman)
Gezocht: Enthousiaste nieuwe leden, leeftijd 18- 35 jaar en technici om Spot weer in de spots te zetten!
We zijn superblij dat we al een aantal nieuwe jonge spelers hebben mogen begroeten.
Maar we zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leden in de leeftijd van 18 tot ± 35 jaar.
Lijkt het je wat om te spelen of om je bezig te houden met decor, grime, kleding, techniek enz.,
meld je dan aan of kom een keer langs op de woensdagavonden. Meer informatie?
Bel Astrid Stam 0226-393182 of mail naar spot70@live.nl
(Is het niets voor jou maar weet je iemand? Zegt het voort! )
Zoals u hebt kunnen lezen zijn we weer volop bezig en we hopen u tegen te komen op onze voorstellingen.
En niet vergeten: www.spot70.nl of Facebook: www.facebook.com/spot70 voor alle actuele berichten.
Een mooi seizoen toegewenst,

Toneelvereniging Spot’70

www.spot70.nl

Kvk: 37081599

