TONEELSPELERS, DANSERS EN ZANGERS
GEZOCHT VOOR THEATERSTUK

Altijd al theater willen maken, willen zingen
of dansen ? Doe dan mee met deze bijzondere theatervoorstelling in Prins Alexander!
Gezocht:


Toneelspelers met & zonder ervaring



Dansers, zangers en muzikanten



Mensen die achter de schermen willen helpen
zoals visagisten, kapsters, decorbouwers etc.



Bewoners uit de deelgemeente die het leuk
vinden om mee te praten over de onderwerpen: gemengde relaties en de multiculturele
samenleving in Rotterdam

Het is gratis en iedereen kan meedoen!
INTER ESSE OF V RAGEN ?

Ja, ik wil!

Neem dan contact op met :
Suzanne Vonk 06-42364012 of
Adel Koutet
06-38821364
Of mail naar: theatermixedmarriage@gmail.com

Stichting Alexander Plus is op zoek naar toneelspelers, dansers, zangers en mu-

zikanten van alle leeftijden en achtergronden uit Deelgemeente Prins Alexander. Samen maken we theaterstuk Mixed Marriage: een theatervoorstelling over gemengde
relaties, over liefde, vooroordelen en het samen leven in een wijk met mensen die een
andere achtergrond hebben dan jijzelf. De inhoud van de voorstelling wordt samen
met de spelers bepaald. Het eindresultaat is een bruiloft met dansoptredens, zang en
muziek. En natuurlijk ontbreken ook lekkere hapjes en drankjes niet.
Ook dans– of muziekgroepen en koren zijn van harte welkom. Ook voor achter

de schermen zoeken we mensen, bijvoorbeeld voor het bouwen van decors, het maken van kostuums, grime, geluid, PR, catering etc.
Tenslotte zoeken we bewoners die mee willen praten aan de Verhalen Tafelen in
september en oktober. Deze verhalen bepalen mede de inhoud van het toneelstuk.
Iedereen uit deelgemeente Prins Alexander kan zich aanmelden. Enthousiasme en inzet zijn belangrijker dan het perfect spreken van het Nederlands of theaterervaring!
Wil je mee doen, meld je dan aan!
Ken je iemand die mee zou willen doen, vertel ze over dit project!

Meedoen is gratis!
Extra Informatie Toneelstuk

Extra informatie Verhalen Tafelen

De repetities zijn wekelijks vanaf donderdag 28 oktober. In februari en maart
zal er extra gerepeteerd worden.

De Verhalen Tafelen zijn elke avond van
19.30 tot 21.30 uur.
Graag aanmelden van te voren.

Tijd: van 19.30—21.30 uur

Data:
di 21/9 : Oosterflank—SBO Kobehof
do 23/9 : Prinsenland—Zjaak
di 28/9 : Kralingse Veer—Rendierhof
do 30/9 : Ommoord—Romeijnshof
di 05/10 : Nesselande – Kristal
do 07/10 : Zevenkamp—LCC Zevenkamp

Adres: Prinsenhof, Bramantestraat 30
(metrohalte Prinsenlaan).
Uitvoeringen: weekend 18 t/m 20 maart
2011 en daarna drie keer op locaties in
Rotterdam.

