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WELKOM BIJ ODI!

Leuk dat u ons boekje over het seizoen 2018– 2019 heeft opengeslagen.
In dit boekje dat we speciaal voor de sponsors, donateurs en andere
belangstellenden in elkaar zetten vindt u alles over het komende seizoen,
zoals wat we spelen, wanneer en waar en hoe u aan kaartjes komt
natuurlijk!
ODI heeft dit jaar gekozen voor geweldige stukken. Zowel in het najaar
van 2018 als in het voorjaar van 2019 speelt ODI een komedie voor u. In
het voorjaar van 2019 zullen wij in samenwerking met toneelvereniging
HTIOS uit Noordwijk ook weer optreden in De Muze te Noordwijk. Voor
het kinderstuk in januari 2019 is er gekozen voor een spannend en leuk
sprookje. Verderop in dit boekje meer informatie over de stukken.
Eén ding staat in ieder geval vast: we gaan weer genieten en lachen dit
seizoen!
Al onze groepen zijn al druk met de voorbereidingen bezig en dat gaat
weer tot geweldige resultaten leiden, daar zijn we van overtuigd. Ook
onze decorgroep is al weer hard aan de slag om prachtige decors te
maken.
Heeft u na het lezen van dit boekje of na het bekijken van
onze voorstellingen zin om mee te doen: meldt u aan via
toneelverenigingODI@gmail.com
Nieuwe leden zijn altijd welkom. Kijk ook eens op onze facebook
pagina: www.facebook.com/toneelverenigingodi
Tot snel!
Sebastiaan Duivenvoorde
Voorzitter Toneelvereniging ODI

ODI is:
* Toneelspelen * Grimeren *
Regisseren * Licht– en geluid * Decorbouw *
Lezen van stukken * Trainingen volgen
* Facilitaire ondersteuning *
HARTSTIKKE LEUK!

NAJAARSSTUK: “T IS BINGO OP DE CAMPING!
16 en 17 november en 1 december 2018

Het stuk speelt zich af op de camping. Jos gaat tegen wil en dank met
zijn vrouw Ina mee naar de camping. Hij vindt het geen kamperen, maar
kramperen. Dat laat hij dan ook goed merken. Hij moppert op alles en
iedereen. Het is hem helemaal niets waard, want hij had liever in een hotel
gezeten. Ook de buren vind hij drie keer niks. Ze lijken wel niet goed wijs.
Wie neemt er nou een cavia mee op vakantie? Die cavia krijgt achteraf
nog een lang staartje. Ook komen er diverse bezoekers langs, zowel voor
Jos en zijn vrouw, als voor de buren. Zitten ze wel in de goede caravan? En
waar is die cavia toch gebleven? Het bezoek wordt dan ook niet op prijs
gesteld. Het is nu eenmaal zo:”Wat je zaait zul je oogsten” en dat doet Jos
dan ook!

Voor u spelen:
Patty van Amsterdam, Alex Duivenvoorde, Hans van Gijlswijk, Jose
Lammerse, Helma van der Lans, Arjan Laros, Heleen De Waal, Chantal
Witteman

Auteur:
Evelien Evers
Regie:
Jeroen Kortekaas

vrij. 16 nov. 2018 - de Schelft
zat. 17 nov. 2018 - de Schelft
zat. 1 dec. 2018 - de Duinpan
20.00 uur
€ 10,-

KINDERSTUK: HET MAGALLESKRUID
19, 20 en 27 januari 2019
Prinses Romelia is ten einde raad. Haar moeder Galande wil hun paleis verkopen, omdat de stapel rekeningen haar boven het hoofd groeit. Romelia
bedenkt allerlei plannetjes om haar huis te behouden. Ze wil zelfs gaan
werken voor haar brood. Maar ja, volgens haar moeder werken prinsessen
niet. Van haar omgeving hoeft ze geen steun te verwachten. Vader Morvik
is meer geïnteresseerd in z’n pilletjes en poedertjes en tante Lamilla is de
hele dag verdiept in haar puzzelboekjes. Als de eerste kopers Alrijkon XXIII
en z’n assistente Exacta arriveren, heeft Romelia hen snel door: die zijn niet
helemaal pluis. Haar dapperheid moet ze helaas duur bekopen. Ze wordt
onzichtbaar getoverd! Natuurlijk komt alles aan het eind helemaal goed
en blijkt Morvik zelfs minder onnozel dan hij lijkt, zodat Romelia haar zin
krijgt en in het paleis kan blijven wonen.

Voor u spelen:
Gerda Prins-Nijssen, Trudy de Jong,
Lia Meerkerk, Daniëlle de Jong,
Annemieke Hoogenboom

Regie:
Anja van der Heijden
Regie:
Bianca Zonneveld
Peter van den Berg

zat. 19 januari 2019 - de Schelft
zon. 20 januari 2019 - de Schelft
zon. 27 januari 2019 - de Duinpan
14.00 uur
€ 5,-

VOORJAARSSTUK: DE ERFENIS VAN TANTE BELLA
22 en 23 maart in De Schelft, 29 en 30 maart in de Muze

De tante van Berend en Albert is overleden. Berend en Albert hebben
hier niet zo erg om gerouwd, want een band met tante Bella hadden ze
niet. Sterker nog, eigenlijk zijn ze zelfs wel blij met haar overlijden, want
ze hebben nu immers een erfenis! En de erfenis bestaat uit een ietwat
verpauperde beautysalon. Berend is er van overtuigd, dat de beautysalon
met een likje verf en wat kleine aanpassingen voor goud geld te verkopen
is. Maar is dit allemaal wel zo’n goed plan? Immers tot de verkoop moet de
beautysalon natuurlijk wel gewoon doordraaien en dan is er wel personeel
nodig. En dat is niet het enige probleem waar de beide heren mee te
kampen hebben, want zo’n gemakkelijk klantenbestand had tante Bella nu
ook weer niet. Trouwens, zijn de beide heren wel de enige erfgenamen?
Al met al problemen genoeg die de meest absurde situaties veroorzaken
in deze geweldige klucht met een waterval aan grappen waarmee het
publiek bedolven wordt.
Voor u spelen:
Anneke Raasveldt, Marleen Lamboo, Anita van Houten, Joke Luijckx,
Marion Hermans, Gerda van ’t Wout,
Johan Schouten Thea Klein, Hennie
Rutting en Jeroen Kortekaas

Regie:
Henk Roede
Regie:
Janneke van der Zalm
Peter van den Berg

vrij. 22 maart 2019 - de Schelft
zat. 23 maart 2019 - de Schelft
vrij. 29 maart 2019 - de Muze
zat. 30 maart 2019 - de Muze
20.00 uur
€ 10,-

HOE KOMT U AAN KAARTEN

NAJAARSSTUK
U kunt zowel online als telefonisch
kaarten reserveren.
Vrije verkoop:
vanaf 5 november

THEATERS
De Schelft:
Maandagsewetering 202,
Noordwijkerhout
De Muze:
Wantveld 2, Noordwijk

€ 10,- per stuk
telefonisch reserveren:
0252 372 978
Corry van Gijlswijk
KINDERSTUK
Vrije verkoop:
via voorverkoopadressen of via
www.toneelverenigingodi.nl
€ 5,- per stuk
VOORJAARSSTUK
U kunt zowel online als telefonisch
kaarten reserveren.
Vrije verkoop:
vanaf 4 maart

De Duinpan:
Sportlaan 34, De Zilk
VOORVERKOOPADRESSEN
Noordwijkerhout
boekhandel Wagenaar & Van Halem
Suzanne’s feestshop
De Zilk
M-kappers
Hillegom:
drogisterij Letschert
RESERVEREN
De Schelft:
www.toneelverenigingodi.nl
De Muze:
www.demuzenoordwijk.nl

€ 10,- De Schelft
€ 10,- reserveren online De Muze
telefonisch reserveren:
0252 372 978
Corry van Gijlswijk

TONEELVERENIGING ODI
Met vragen kunt u altijd
contact opnemen met ODI via:
toneelverenigingodi@gmail.com

OOK SPONSOR WORDEN?
Neem dan contact op met
toneelverenigingodi@gmail.com

