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Schone Schijn en BBQ 
 
De schone schijn en de BBQ zijn geweest. Ondanks 
de kleine opkomst is het erg gezellig geweest. En het 
was niet mogelijk zonder onze eigen “BBQ BOSS”. 
 

 
 
Let op! 
 
De noodopeningen bij de tussendeur en buitendeur 
alleen bij echte nood gebruiken! Er zitten nieuwe 
panieksluitingen op en als je deze gebruikt forceer je 
het slot. 
Graag ook nog even extra aandacht bij het afsluiten 
dat alles uit is (koffiezetapparaat, lichten, etc.) en dat 
alles goed afgesloten is. De verantwoordelijkheid ligt 
bij degene die sluit maar we kunnen allemaal 
meekijken. 
 
Donderdagavond productie 
 
Waarschijnlijk inmiddels bij iedereen bekend maar 
Jacques gaat ons helaas verlaten. We hopen hem 
natuurlijk snel weer terug te zien! 
 
Frank neemt het van hem over op de 
donderdagavond. Voor geïnteresseerden starten we 
op donderdag 6 september weer!  
 
Oedipus – Bewegingstheater op woensdag 
 
De woensdagproductie begint al aardig vorm te 
krijgen. De uitvoeringen zijn op 25 t/m 27 januari en 1 
t/m 3 februari. Kaarten kunnen nog niet worden 
geserveerd maar reclame mag al zeker gemaakt 
worden. En opgeven voor de bardienst kan ook al  
 
Sinterklaasproductie 
 
De start van de sinterklaasproductie komt er aan! 
Mocht je interesse hebben meld je aan bij Marcel. De 
kick-off is op donderdag 30 augustus. We zoeken 
ook een producent.  
 
 

 
SinterHenk 
In het kasteel van Sinterklaas is een poets die 
stiekem een beetje jaloers is op Sinterklaas. En die 
vind dan ook nog de mantel van Sinterklaas… 
 
Theatertapas 
 
Op zondag 2 september om 15 uur is er weer een 
leuke theatertapas. Het eerste deel van ‘Groeten uit 
Loon op Zand’ wordt uitgevoerd door; Amarins, 
Gonny, Jan, Lorenzo en Rianne. 
 
Daarnaast komen stukken uit de workshops terug en 
als er tijd over is geeft Frank een open les voor alle 
bezoekers.  
Dus zet het in je agenda en nodig mensen uit dan 
maken we er weer een leuke en gezellige dag van! 
 
KABRA Festival 
 
Het KABRA - festival 2018 kent een diversiteit aan 
deelnemers. 
Vele voorstellingen zullen op 29 en 30 september op 
het podium ten uitvoer gebracht worden. 
Alle onderstaande deelnemers dingen mee naar de 
juryprijs van € 500,- , publieksprijs van € 250,- en de 
aanmoedigingsprijs van € 250,-  
Maar bovenal zorgen zij voor verrassende 
voorstellingen en theatrale ontmoetingen. 
 
Op zaterdag 29 september wordt het eerste deel van 
Loon op Zand opgevoerd. Hiervoor zullen nog een 
aantal repetities worden ingepland.  
We gaan natuurlijk met z’n allen onze “collega’s” 
aanmoedigen zodat ze niet om ons heen kunnen! 
 

 
 
We zijn op zoek naar een.. 
 
• Secretaris 

• Producent Sinterklaas productie 

Beide met inwerktijd en begeleiding/ handboek. 
 
Heb je interesse? Meld je dan aan bij via 
info@philipstoneel.nl 
 
 

Augustus 2018 
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Belangrijke data 
 

• Zondag 2 september Theatertapas 
• Donderdag 6 september start productie 
• Dinsdag 18 september Bestuursvergadering 
• Vrijdag 16 november ALV 
• Zaterdag 5 januari Schone schijn & 

Nieuwjaarsborrel 
 
Mocht je een punt van overleg hebben voor het 
bestuur, dan kan je dat (liefst 1 week voor de 
bestuursvergadering) mailen naar:  
secretaris@philipstoneel.nl . 
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