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Terugblik vorig seizoen 
In april speelden we ‘Medusa’, een stuk van 
Katrien Wemel, onder regie van Willem Bijker. 
In het stuk kwamen op intrigerende wijze vijf 
verhalen over één man samen.  

 
Gelderlander 26 februari 2016 
 
Naast ons vaste toneelstuk in april hebben we 
in september ook in het ‘Theatercarrousel’ 
gespeeld. Op diverse locaties hebben we drie 
eenakters opgevoerd: “Uit de kille grond van 
mijn hart” van Peter Aten; “Afscheid” van 
Willem Bijker; “Appeltje” van Hans Brans. 
Bezoekers wandelden van voorstelling naar 
voorstelling. Het waren twee bijzondere 
avonden.   

 
Gelderlander 17 september 2016 
 
Voorstelling gemist? Reserveer voor het 
nieuwe seizoen!  
http://www.deghesellen.nl/  
 
Nieuw seizoen 
We spelen dit seizoen 'Sloep zonder Visser' 
van Alejandro Casona, regie Anton Meussen.  
Voor de evolutie van het moderne Spaans 
toneel was Alejandro Casona naast Garcia 

Lorca van grote betekenis. In de meeste van 
Casona's stukken zijn realiteit en symboliek 
dooreen geweven. 
 
In ‘Sloep zonder Visser’ maken we kennis met 
Ricardo Jordan, een grootindustrieel, 
opgeklommen van bittere armoe tot 
onmetelijke rijkdom, maar nu gaat het even 
wat minder.  Zijn concurrenten liggen op de 
loer om hem de genadeklap toe te brengen. 
'Vrienden' komen hem waarschuwen, maar 
'De Grote Ricardo' kleineert hen, want hij 
heeft al zwaardere stormen doorstaan. Hij zal 
ook nu weer als overwinnaar uit de bus 
komen. Alleen, achter zijn bureau, slaat echter 
de twijfel toe.  Dan krijgt hij plotseling bezoek 
van een Heer, een Heer met een …... voorstel.  
 
De spelers 

- Richardo Jordan: Gerard Kup 
Henriqua: Gonny van de Hoogmoed 

- Juan: Willem Bijker 
Bankdirecteur: Michell Geurts 
Procuratiehouder: Cor Willems 

- Heer: Sjaak Hendriks 
Grootmoeder: Maria Basten 
Frieda: Marja Vink 

- Marko: Flip van der Ven 
- Stella: Marijna Looren de Jong-Brons 

 
De voorstellingen vinden plaats op: 

- Woensdagavond 19 april tot en met  
- Donderdagavond 20 april 
- Vrijdagavond 21 april 
- Zaterdagavond 22 april 
- Zondagmiddag 23 april 

De avondvoorstellingen beginnen om 20.00 
uur, de middagvoorstelling om 15.00 uur. 
 
Wist je dat: 

- Je lid kunt worden van onze vereniging? 
Mail naar ghesellencuijk@gmail.com en 
kom een avond kijken tijdens het 
repeteren. De Ghesellen repeteren in 
Café-Tapperij Kansas. 

- Meer weten van de Ghesellen? 
https://www.facebook.com/toneelcuijk of 
kijk op onze website.  
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