Op 2, 3, 4 en 5 juni vindt Theaterfestival Onder
De Hoge Bomen plaats. De bezoeker wordt
getrakteerd op drie voorstellingen van 30
minuten van drie theater gezelschappen.
Daartussen is er muzikaal vermaak op een
binnenplaats. Het festival vindt plaats in
Naaldwijk, bij De Hoge Bomen.

Onder De Hoge Bomen
Ook De Plankeniers verschijnt ten tonele op
twee van de data (nu nog niet bekend). Zij
verrassen het publiek met een muzikale
voorstelling over de koningin van het levenslied.
In een huiselijke setting trekken levensgebeurtenissen als een documentaire aan het publiek
voorbij. De koningin van het levenslied, vertolkt
door Nausikaä van Heukelom, leefde in een
zeepbel en liet zich niet raken door slinkse
journalisten of zakelijke managers. Of toch? Dit
brengt ontroerende maar ook humoristische
momenten. Verrassend en theatraal, vol
herkenning.
Regie door onze Gerda
Na 50 jaren zelf op de planken kruipt Gerda van
der Valk bij deze productie in de regisseursrol.
Ze vindt het een enorm leuke uitdaging. “Het
stuk groeit. Ieder heeft zijn of haar inbreng en is
betrokken. Hartstikke leuk!”

Debuut
Bij het theaterfestival beleeft 18-jarige
Sanne Jeursen haar debuut bij De
Plankeniers. Ze heeft er veel zin in. “Maar
het is ook spannend als iedereen naar je
kijkt. Al bij het repeteren, maar straks ook
bij het optreden.” Ze kijkt wekelijks uit naar
de repetitie-avond, die soms laat kan
worden. “Dat komt ook door de gezelligheid
achteraf hoor,” lacht ze. En wat ze zo leuk
vindt aan toneelspelen? “Ik ben echt even
helemaal weg, heerlijk!”

Uw feestje opleuken met typetjes?
Dan zit u bij De
Plankeniers goed! De
acteurs geven met
uiteenlopende typetjes
net dat beetje meer
sfeer bij de ontvangst
van uw gasten of de
entree van uw open
huis. De maffe spelers
maken het samenkomen van mensen die
elkaar niet kennen wat gemakkelijker en
brengen een ongedwongen sfeer bij
feestelijke bijeenkomsten.
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