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Premièie Echt Bosch Tejater
's-HERTOGENBOSCH - Op vri jdag
11 oktober 2013 is het zover: dan
speelt het Echt Bosch Tejater haar
première van de nieuwe voorstel-
l ing'Hóógste n6ót veur't Gróót'!?
Na een voorbereidingsti jd van
twee jaar sinds het grote jubileum
in 2011, staat iedereen weer te
trappelen om te beginnen met een
gloednieuwe voorstell ing. Begin
april starten de repetities en de
decorbouw in de nieuwe ruimte
van Echt Bosch Tejater aan de Pa-
rallelweg in's-Hertogenbosch.

Geheel nieuwe cast
In 2013 schittert een geheel nieuwe
cast in Echt Bosch Tejater. Alle ac-
teurs hebben de Brabantse hoofd-
stad en Echt Bosch Tejater in het
hart gesloten. In oktober kan het
Bossche publiek gaan genieten van
Frank van den Wildenberg, Gisela
Hillebrandt, Sylvia lfpelaar, Wil-
liam van Aalst, Pieter Kromhout en
Miep van der Doelen.

Over 'Hóógste nóót veur't Gróót'!'
Het wordt een spannende dag voor

de eigenaar ván een groot Bosch
sloopbedrijf Bèr van den Dungen
en zijn vrouw Mabel. Die avond zal
de actie 'Hóógste nóót veur 't Gróót'
van start gaan met een galaconcert
in Theater aan de Parade. Hoogte-
punt van het concert.moet het op-
treden worden van zangwonder Ka-
renka. Het jonge talent zal logerpn
bij het echtpaar Van den Dungen.
Mabel hoopt op deze avond defini-
tief door te breken in de hogere
kringen. Haar huishoudelijke hulp
Patricia heeft daar zo haar beden-
kingen over. En wat voert buurman
Lodewijkvan Hemert in zijn schild?

De kaartuerkoop uoor 'Hóógste nóót
ueur 't Gróót'!' start op dinsdag 7
meí en 14 mei tijdens de start kaart-
uerkoop uan theaterseizoen
20 1 3 / 20 1 4. Vanaf urij dag 1 I oktob er
is Echt Bosch Tejater weer te zien in
Theater aan de Parade. Voor meer
informatie: theater aandeparade. nl.
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