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Theaterschool Hilvarenbeek - 5 theaterlezingen 
Theaterdocente Anke Spieringhs vertelt vol passie en enthousiasme over het 

ontstaan van theater, theatergeschiedenis en over de verschillende 

theaterstijlen. Wellicht heeft u zelf vragen over het theater, die zij kan 

beantwoorden.  

Zie nieuwsbrief van september jl. voor meer informatie. Deze staat ook op 

onze website www.kbo-hilvarenbeek.nl  

De 5 lezingen vinden plaats op dinsdagavond 29 oktober, 5, 12, 19 en 26 

november in de huiskamer/lokaal 29B in Elckerlyc van 20.00 uur tot 

21.30 uur. De totale kosten bedragen € 65,00, incl. koffie/thee in de 

pauze. Ook niet-KBO leden zijn welkom. Deze activiteit gaat door bij 

deelname van minimaal 20 personen. Aanmelden bij Ineke Cloosterman  

bij voorkeur vóór vrijdag 11 oktober via inekec15@gmail.com, tel. 013 

5052215 of 06 38089144 o.v.v. naam, email-adres en tel. nummer.  

Na aanmelding volgt persoonlijk bericht, met verzoek tot betaling.  

 

Opera “Die Zauberflöte” van Wolfgang Amadeus Mozart 

Dinsdag 5 november 2019 heeft U de mogelijkheid om deze opera te 

beluisteren en te bekijken. De opera heeft 2 bedrijven met een lunchpauze 

tussendoor. Jan van den Eijnden, docent van de Muziekcursus van de KBO, 

gaat dit voor ons verzorgen in de Ensemblezaal van Elckerlyc. 

De planning ziet er als volgt uit: (NB De tijden kunnen iets afwijken.) 

 

  9.45 u.      Ontvangst koffie/thee 

10.00 u.     Inleiding 

10.30 u. - ca. 11.45 u.  1e akte 

11.45 u. - ca. 12.30 u.  Pauze en lunch 

12.30 u. - ca. 13.45 u.  2e akte  

 

Twee weken van tevoren krijgen alle ingeschreven deelnemers een serie 

dia's toegestuurd ter voorbereiding. Zodoende hoeft de inleiding op de dag 

zelf niet al te lang te zijn. U bent van harte welkom bij deze, populaire, 

heel beroemde opera die u op doek zal worden getoond met Nederlandse 

ondertiteling en in een fraaie, tamelijke recente registratie! 

Aanmelden vóór 20 oktober 2019 via e-mail: ria.bonenkamp@outlook.com 

of telefonisch 013 5051345. De kosten ad. € 22,-- p.p. s.v.p. vóór 1 

november 2019 overmaken op rekening van de penningmeester van KBO  

Hilvarenbeek op IBAN REK.NR. NL05 RABO 0122300378 o.v.v. Opera. 
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