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EchtBoschTejaterbrengt
'Hó6gstenó6Íveurt Có6t'
Voorzitter Maino
Remmersverzorgde
onlangsde aftrap voor
een nieuwe start van
EchtBoschTejater.
Vrijdagrr oktober
beleefthet stuk'Hóógste
n6ót veur't Gr6ót'zijn
wereldpremièrein
Theateraan de Parade.
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'S-HERTOGENBOSCH
- In aanwezigheid van de auteur,
de regisseur, het artistieke
team, de cast en het productie team is kort teruggeblikt
op het 25-jarigjubileum van
Echt Bosch Tejater in 2011
en op het besluit om het
jaat 2O1.2te gebruiken om
in alle rust voorbereidingen
te treffen voor deze nieuwe
start. Na een aanstekeliike
toelichting van Cees Slegers over de inhoud van het
door hem speciaal voor Echt
Bosch Tejàter geschreven
bijspel 'Hóógstenóót veur 't
Gróót', maakte de resisseur
de rolverdeling bekeàd.
Begin april starten de repetities en de decorbouw
in de nieuwe repetitie- en
decorbouwruiÍntó van Echt
Bosch Tejateraan de Parallelweg.
,

(staandvan linksnaarrechts)FrankvandenWildenberg,
Despelers:
GiselaHillebrandt(bovenste
r'rj),sylvialJpelaar,
william vanAalst,PietêrKromhout,MiepvandÀrDoelenen (zittendiJoep
Peeters.
Korteinhoud
I-Iet wofdt een spannende
dag voor Bèr vanïen Dungen, directeur/eigenaar van
eengrootBoschsloopbedrijf,
en zijn vrouw Mabel, Die
avond zal de actie 'Hóógste
nóót veur ï Gróót' van start
gaan met een galaconcertin
Theater aan de Parade. De
actie is een initiatief van
operaliefhebber Bèr om op
de plaats van't Gróót, dat
door zijn bedrijf gesloopt
gaat worden, een operage-

bouw neer te zetten. Hoogtepunt van het benefietconcert
moet het optreden worden
van Karenka, een pas omdekt zangwonder uit de
Kaukasris. Het jonge talent
zal logeren bij het echtpaar
Van den Dungen en kan elk
moment arriveren. Mabel
hoopt op deze avond, die
mede georganiseerd wordt
door het Internationaal Vocalisten Concours,definitief
door te breken in de hogere
kringen. Haar huishoide-

lijke hulp Patricia (P'tries)
heeft daar zo haar bedenkirigen over. Maar wat voert
buurman Lodewijk van Hemert, gepensioneerd KNOarts van t Gróót, arnateurarcheoloog en geroyeerd lid
van de Kring Vrienden, in
zijn schild? En waarom
verschijnen er twee beveili
gingsmannen?
Het blijspel is van vrijdag 11
oktober tot en met zondae 20
oktober te zien in Tháer
aan de Parade.

