
Veelbesproken "Proloog" in Globe

Stijlvol maandprogram
Stadsschouwburg

Hoogtepunten Uit het fehruari·pro- De: 'ndho'ense toneelgroep "Pro-
gram van de SUldsschouwburg zijn de loog" in hel nieu'" d or haar "'erkwIJ'
reek op,-oeringen van de musical ,.My ze. die met leder bewondenng op"'ekt,
Fair Lady" met een meuwe bezelUng. "'11 met twee 'oor telhngen van .•Bou.
"Tosca" van de ederlandse Opera· "cn n Breen" de Eindhovenaren met
stichtJOg, de toneelspelen Luther en Ta- h ar kwe tieuIl' nak konfronteren. In.
naka. De belde laatsten zIJn voor Eind· tu en 1.It de gr p wel in moelhJkheden
h ,en met nieuw meer. De voorsteUin- omdat 71J met ",eet o'er ",elke gelden
gen "orden echter herhaald omdat cr lij be chikken kan.
indringende belangstelhng voor be taat. Vo rt speelt de Haagse Comedle
Hicrmee bedoelen "'I' niet te zeggen dat ..Polonaise". de K. V.S. ,,2", ed. To
de re t van het maandprogramma onder necl Gent .. Een ,10 JO hel oor", Groot
de maal blijft. Het is namelijk zeer geva- Limburg Toneel ..Wie i miJn man, "'Ie
neerd. 'HIJ wel alle bekende ederlandse m'n minnaar". Theater ..Buitenmotel";
toneelgroepen laten zich in 'indho,en all maal bhJ pelen. zodat het luchllger

p de planken zien. llenre goed ,cnegenwoordigd is. Voegen
lobe 7et de maand in met .:t Sint ""I' daarbIj ..TCIC a Ted", .. Bhj bhjven

JUllemi bal" en komt op 22 febru ri met' an Duan etc" "Don QUlshockang",
tcrug met "Soldaal TanaJca". een n . dan kan men be li t met van een OH'er.
\ r ", ~:-,... I " ... ""J \ :1 p... f .. ihi tCCfOl).lf pr ttr m preken. Toneel is er

lick bijval ree. I:.n dat I 00 niet ,erder met ..De Vo sejacht" door het
altijd hel geval. Am\lerdam Toneel. .. Ucbelei" van het
----------------IRollcrdam Toneel. en de lickery·pro-

duktie Fis Joglars met Cruel bri. Bra
b nt Orke I. , atlonale Ballet met "De
ch ne SI ap ter". ElI' tril' Cinema en
en mU/i kprogramma 'an Juan da

Montagne ronden hel maand program af.
\' r de kinderen is er op dinsdag

zondagmiddag 18 februari weer de pop
penkast van Corne en Tom Wentink.

Hrt \'eelbesproken "Proloog" in
"Breken en Bouk'en" presenteut
:Ich In een openbare l'OOrstelling, Op
de foto ran links naar rechts Userre
Mertens. Frlda Pirroors, Jochem
Royaards. Egbert Peters, Jeanerre v,
Aaien,

www.toneelwerkgroepproloog.nlwww.toneelwerkgroepproloog.nl


