
volmaakt nutteloosvolmaakt nutteloos



Heb je even?Heb je even?

Alles gaat tegenwoordig steeds sneller en toch wachten wij nog   Alles gaat tegenwoordig steeds sneller en toch wachten wij nog   
evenveel als vroeger.evenveel als vroeger.
Nederlanders wachten in hun leven gemiddeld 6 dagen en nachten voor Nederlanders wachten in hun leven gemiddeld 6 dagen en nachten voor 
een rood stoplicht. een rood stoplicht. 
Wellicht is dit volkomen onzinnige informatie,Wellicht is dit volkomen onzinnige informatie,
waarmee wij uw kostbare tijd verdoen.waarmee wij uw kostbare tijd verdoen.

Wij van Spot’70 vinden het boeiende materie en zijn volop gedoken in Wij van Spot’70 vinden het boeiende materie en zijn volop gedoken in 
hoe de mens invulling geeft aan de uitgerekte tijdsbeleving die   hoe de mens invulling geeft aan de uitgerekte tijdsbeleving die   
“het grote wachten” ons soms voorschotelt.“het grote wachten” ons soms voorschotelt.

De voorstelling is tot stand gekomen door te werken als een       De voorstelling is tot stand gekomen door te werken als een       
theatercollectief waarbij wij middels schrijfopdrachten en improvisaties theatercollectief waarbij wij middels schrijfopdrachten en improvisaties 
tot dit volkomen nutteloze resultaat zijn gekomen. tot dit volkomen nutteloze resultaat zijn gekomen. 
Wij zijn er trots op!  Het is een humoristisch, filosofisch,   Wij zijn er trots op!  Het is een humoristisch, filosofisch,   
totaal onzinnige voorstelling geworden. totaal onzinnige voorstelling geworden. 

Wij spelen met de tijd, we laten de klok rustig door tikken en     Wij spelen met de tijd, we laten de klok rustig door tikken en     
hechten waarde aan dat wat er werkelijk toe doet,     hechten waarde aan dat wat er werkelijk toe doet,     
een voorstelling die nu al smaakt als een mooie zoete herinnering,   een voorstelling die nu al smaakt als een mooie zoete herinnering,   
eentje om in een doosje te doen.eentje om in een doosje te doen.
  
Kijktip voor de voorstelling:Kijktip voor de voorstelling:
Blijf waar je bent en doe niets totdat er iets gebeurt!Blijf waar je bent en doe niets totdat er iets gebeurt!

Data: Data: 
vrijdag 28, zaterdag 29 oktober, vrijdag 28, zaterdag 29 oktober, 
vrijdag 4, zaterdag 5, vrijdag 11 vrijdag 4, zaterdag 5, vrijdag 11 
en zaterdag 12 november en zaterdag 12 november 
Aanvang:Aanvang: 20.00 uur 20.00 uur

zondag 30 oktober, zondag 30 oktober, 
zondag 6 novemberzondag 6 november
Aanvang:Aanvang: 14.30 uur 14.30 uur

Entree:Entree:      €   € 12,50 12,50 

Locatie:Locatie: Dorpshuis Warmenhuizen Dorpshuis Warmenhuizen

Spelers:  Spelers:  
Piet Boekel, Gradannie Dekker,  Piet Boekel, Gradannie Dekker,  
Melissa de Jong, Kim Praat,  Melissa de Jong, Kim Praat,  
Mariska Praat, Joke van Rijn,   Mariska Praat, Joke van Rijn,   
Luc Schaap,  Astrid Stam,   Luc Schaap,  Astrid Stam,   
Frans Stam Frans Stam 

Techniek:Techniek: Menno Hartenberg Menno Hartenberg
Decor: Decor: Spot’70Spot’70
Script: Script: Kitty Relleke & Spot’70Kitty Relleke & Spot’70
Regie:Regie: Kitty Relleke Kitty Relleke

Foto:Foto: Henk van Ommen Henk van Ommen
Flyer:Flyer: Kim Praat Kim Praat

Met dank aan: Loko Verpakkingen B.V.Met dank aan: Loko Verpakkingen B.V.
www.spot70.nwww.spot70.nll


