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www.tghetwildewesten.nl 

Regie:   Kees Stolze 

Speeldata:   woensdag 11 en donderdag 12 oktober 

Entree:   € 30,- inclusief eten & drinken tijdens de voorstelling  

Aanvang:   Let op! aanvang 18.00 uur, met twee pauzes 

Kaarten:   via onze website, reserveren@tghetwildewesten.nl of via telefoon:  

Peter Luiten: 070 3687146, Corrie Stolk: 0174 629718 of Willem van Delft: 06 51 11 65 51 

In mei 2017 hebben we zesmaal een zeer 

succesvolle en uitverkochte Genesis ge-

speeld. Door de overweldigende reacties op 

deze vertolking van het eerste Bijbelboek en 

ook omdat we het zelf graag willen, spelen 

we Genesis nog tweemaal; op 11 en 12 okto-

ber. Dus heb je deze voorstelling moeten 

missen? Reserveer dan snel.  

Ga ook mee op deze boeiende reis van het verloren Paradijs tot het Beloofde Land, van Adam 

en Eva in de Hof van Eden tot en met Jozef aan het hof van de Farao in Egypte. 

ZIJ KOMT … IN NOVEMBER  

REPRISE GENESIS 11 EN 12 OKTOBER  

Wie komt? De Verschrikkelijke Moeder! Een sprookje, ‘zo zwart als trekdrop’ van de eigenzinnige 

Nederlandse regisseur, acteur en kunstenaar Alex van Warmerdam. Epicentrum waagde zich eer-

der aan dit stuk, maar het is destijds niet tot een voorstelling gekomen. Maar nu komt De Ver-

schrikkelijke Moeder echt: ga mee op reis met Emanuel, Sigrid, Richard, Elvira en andere wonder-

lijke personages van dit bijzondere, Warmerdamse stuk.  

Regie:   Adje Kloos 

Speeldata:   donderdag 16, vrijdag 17, zaterdag 18, zondag 19 (matinee), zaterdag 25 en 

   zondag 26 (matinee)  november 

Entree:   € 15,- 

Aanvang:   20.15 uur en 14.30 uur op zondagmiddag matinee 

Kaarten:   via onze website, reserveren@tghetwildewesten.nl of via telefoon:  

Peter Luiten: 070 3687146, Corrie Stolk: 0174 629718 of Willem van Delft: 06 51 11 65 51 
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Nu de TheaterLoods is ingewijd door onze eigen theater-

groep, wordt het ook tijd om deze mooie speelplaats voor 

andere culturele evenementen (géén feesten en partijen!) 

beschikbaar te stellen. Zo speelde de voorstelling Doek! In 

september in De TheaterLoods, The Stolz Quartet speelt 

op 5 november een try-out van de nieuwe voorstelling 

‘Razende Stilstand’ en er staan nog meer mooie voorstel-

lingen en optredens op de planning. Wanneer er interesse 

is in de huur van de TheaterLoods, neem dan contact op 

met de beheercommissie via info@tghetwildewesten.nl.  

OKTOBER: 

Genesis:  

Woensdag 11 oktober, 18.00 uur 

Donderdag 12 oktober, 18.00 uur 

 

NOVEMBER: 

The Stolz Quartet - Razende Stilstand: 

Zondag 5 november, 20.00 uur 

 

De Verschrikkelijke Moeder: 

Donderdag 16 november, 20.15 uur 

Vrijdag 17 november, 20.15 uur 

Zaterdag 18 november, 20.15 uur 

Zondag 19 november,  14.30 uur 

Zaterdag 25 november, 20.15 uur 

Zondag 26 november, 14.30 uur 

CULTURELE ACTIVITEITEN 

THEATERLOODS  

AGENDA  

DE REVOLVERHELD: JIPPIEJAJEE  

Theatergroep Het Wilde Westen heeft zich ook dit jaar geprofileerd op 

het Theaterfestival De Hoge Bomen in juni van dit jaar en tijdens het 

Podium Westland in de Theatertuin van De Naald. Dit jaar met een 

stuk die eer aan de naam van de nieuwe theatergroep doet; De Revol-

verheld. Hélène Tabben re-

gisseerde dit komische Wes-

ternstuk, geschreven door 

Kevin Tenglin en vertaald en 

bewerkt door Maya Kater-

berg. De muzikaliteit van de 

gastspelers als Rikkert van 

Holsteijn, Wil van den Ende 

en Ophir Waasdorp gaf het 

stuk een extra dimensie.  

____________________ 

Ik rijd de hele weg in tranen 

Lijd honger, dorst en kou. 

Ik ben bang voor indianen: 

Woest beschilderd, rood en blauw! 

Want die kleuren doen mij denken 

Aan de oorlog met mijn vrouw 

 

In haar liefde zat geen vaart. 

Daarom rijd ik op een paard. 

____________________ 


