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Terugblik seizoen 
‘Gif’ 
Het 2e en 3e weekend van april speelden we 
‘Gif’, een intrigerend stuk van Moniek Kramer. 
Op 1 voorstelling na, waren alle voorstellingen 
uitverkocht. Nieuw dit seizoen was een stuk 
van korte duur, maar met muzikale omlijsting. 
De live muziek van Marja Vink werd erg 
gewaardeerd en ondersteunde een gezellig 
samenzijn na de voorstelling.  
 
‘Sponsoravond’ 
De afsluiter van het seizoen en als dank voor 
onze sponsoren, hebben we in juni een 
voordrachten avond georganiseerd voor 
bekenden en vrienden van de Ghesellen. Een 
leuke, gezellige avond waar enthousiast op 
werd gereageerd door het publiek. Dus wie 
weet wat volgend jaar ons brengt als afsluiter?  
 
Nieuw seizoen 
We spelen dit seizoen 'Medusa' van Katrien 
Wemel, onder regie van Willem Bijker. Katrien 
is een veelzijdig talent dat in het stuk 
'Medusa' vijf verhalen over één man 
samenbrengt. Een geheimzinnige uitnodiging 
brengt vijf vrouwen opnieuw samen om 
afscheid te nemen van één man. Zijn 
nichtje, zijn kind, zijn zus, zijn weduwe en zijn 
dienstmeid. De ene brengt haar dochtertje 
mee, de andere een bos bloemen of een 
hoofd vol citaten. Allen hebben ze één ding 
gemeen: ze hielden van hem, elk op hun 
manier. Samen met het publiek gaan ze op 
zoek naar de reden van zijn dood. Want er 
is meer aan de hand dan men op 
het eerste zicht kan vermoeden. Vijf verhalen 
over één man. En er is er maar één die de 
waarheid in pacht heeft. Een stuk dat blijft  
boeien en waarvan de ontknoping nog 
lang nazindert. 
 
De spelers 
Helen: De zus   Marja Vink 
Myriam: De weduwe  Beppy Klaassen 
Karen: Het nichtje  Janneke Kusters 

Maya: De meid  Anja Josemanders 
Eva: Het dochtertje 

van de meid  Renske Kock (onze 
jonge debutante!)  

Iris: De dochter  Kim Bovenkerk 
Nathan: De man  Michell Geurts 
 
Voor in de agenda! 
De voorstellingen van ‘Medusa’ vinden plaats 
op 

- vrijdagavond 1 april 2016 
- zaterdagavond 2 april 2016 
- zondagmiddag 3 april 2016 
- vrijdagavond 8 april 2016 
- zaterdagavond 9 april 2016 
- zondagmiddag 10 april 2016 

 
De avondvoorstellingen beginnen om 20.30 
uur, de middagvoorstellingen om 15.00 uur. 
 
In de spotlight!  

 
Ons Komkommermeisje…  
 
Wist u dat…  

- De Ghesellen aanwezig waren bij de 
opening van de nieuwe schouwburg?  

- We uw steun hard nodig hebben bij de 
Rabobank Clubkas Campagne? 
https://www.rabobanklvcmleden.nl/coop
eratief-dividend/rabobank-clubkas-
campagne/wat-het/  

- We met kerst een optreden verzorgen 
in samenwerking met Harmonie 
Gaudete in Domino & Zanggroep 
Creation?  

- Meer weten van de Ghesellen? 
https://www.facebook.com/toneelcuijk  
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