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De Stormgenoten is een enthousiaste club cultuurliefhebbers die het fantastisch vindt dat wij zoveel
gezelschappen én bezoekers ontvangen in ons theater.
Dit stimuleren zij met € 1000,- per jaar. En dat vinden
wij dan weer fantastisch! Daarom nodigen wij hen
meerdere keren per seizoen uit voor een prachtvoorstelling bij ons én een sprankelende culturele activiteit
buiten ons theater.

Meer weten?
Bel gerust met onze directeur
Ineke van Empel.
Telefoon: 0543 - 519285 of mail haar
via directie@theaterdestorm.nl.
U bent van harte welkom!

VRIJDAG 28 SEPTEMBER | 20.15 UUR

Blind Date Seizoensopening
Wij hebben een date! Een theaterdate welteverstaan, samen met alle schouwburgen in Oost-Gelderland. Want in
dit weekend vieren we de start van een kersvers theaterjaar. Speciaal hiervoor hebben wij allemaal een (andere)
heerlijke theateravond in petto. Wie er waar is, blijft nog even geheim. Het is immers een blind date… Maar we
mogen wel alvast verklappen dat wij er in Winterswijk een bonte avond van maken met fantastische artiesten uit het
nieuwe seizoen.
Vindt u het leuk om als Stormgenoot samen met ons - en natuurlijk heel veel andere bezoekers - het seizoen te
openen? Stuur dan gerust een e-mail naar office@theaterdestorm.nl. Dan ontvangt u van ons twee vrijkaarten.
Theaterdestorm.nl/blinddate

Ga mee met de Stormgenoten in het theaterseizoen 2018-2019!
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MUZIKAAL CABARET

Yentl en de Boer

De Waarheid

Thomas Acda

‘Magie’ is de volgende stap in de grote Yentl en de Boer
saga: nieuwe liedjes, gecombineerd met bizarre verhalen en personages. We gaan weer genieten van deze
“Onuitputtelijke liedjesmakers” (NRC****) met “Eén voet in de
realiteit, de andere in een magische wereld” (Het Parool****).

Geniet van deze gloednieuwe komedie met een topcast!
‘De Waarheid’ gaat over liefde, lust en ontrouw tussen twee
bevriende stellen. We zien de knellende banden van de huwelijkse trouw haarscherp. Natuurlijk vinden we eerlijk en oprecht
zijn tegen onze partner en beste vrienden het belangrijkste
wat er is, maar wat doen we als de lust en de passie nog net
iets sterker zijn?
Michel heeft een affaire met Alice, de vrouw van zijn beste
vriend. Alice wordt verteerd door twijfel en schuldgevoel en
wil alles opbiechten, maar Michel kan heel goed leven met
grote leugens. Tijdens hun stiekeme weekend in Bordeaux
komt de grote, hilarische maar ook pijnlijke confrontatie:
moeten ze nu de rest van hun leven liegen tegen hun partners, kiezen ze voor elkaar of krabbelen ze terug?

Dit seizoen is hij terug op het toneel met de langverwachte
eigen, muzikale cabaretvoorstelling, samen met gitarist
David Middelhoff. Met verhalen, liedjes en avonturen over
liefde, vriendschap en de dood. Over hoe we met vallen en
opstaan proberen invulling te geven aan ons leven.

Magie

Yentl en de Boer over hun voorstelling: “Wanneer maak je
nou echt iets bijzonders mee? Ja, toen je een baby was. Toen
hing er zo’n knuffel boven je bed, waar muziek uitkwam als
je aan het touwtje trok. Dat was genoeg voor urenlange
verwondering. Maar tegenwoordig… je dagen trekken als
een monotone massa aan je voorbij. Laatst at iemand een
appel met klokhuis en al op. Daar voelde je wel wat bij. Maar
dat er echt iets uitzonderlijks gebeurt? Je wil nou eindelijk
wel weer eens iets meemaken. Iets, dat je even optilt boven
het alledaagse. Noem het ‘Magie’... “

Theaterdestorm.nl/yentlendeboer

Huub Stapel, Johanna ter Steege e.a.

Motel

Thomas Acda solo. Het idee broeit al sinds de beëindiging
van het succesvolle duo Acda en de Munnik. Maar eerst
regisseerde Thomas twee films, schreef hij een boek én de
liedteksten en muziek voor ‘De Marathon’. Het afgelopen
theaterseizoen vervulde hij de hoofdrol in de met sterren
overladen 'Fiddler on the roof'. Hij ontving voor beide
musicals een Musical Award waaronder die voor de beste
acteerprestatie.

Met: Huub Stapel, Johanna ter Steege, Nanette Edens en Ruurt De
Maesschalck.
Tekst: Florian Zeller | Regie: Gijs de Lange

Theaterdestorm.nl/dewaarheid

Theaterdestorm.nl/thomasacda

En als alle voorstellingen van het theaterjaar 18|19
in ‘ons’ theater zijn geweest gaan we graag op
pad. Dit jaar verleggen we letterlijk onze grenzen
door samen het (in de zomer van 2018) verbouwde
Rock’n’PopMuseum in Gronau te bezoeken. Hun permanente tentoonstelling bestaat onder meer uit een
reis door maar liefst 100 jaar! Populaire muziek. Op
deze dag hóren en voelen we de ontwikkeling die de
sound heeft doorgemaakt.

