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Laatste speelweekend!!! 26 & 27 september 2015
Madonna’s Man 

Regie: Jessica van Strien
Na een succesvolle reeks optredens afgelopen april in de 
Eendracht, gaat Madonna’s Man in reprise. Een unieke kans 
voor degenen die deze indrukwekkende voorstelling hebben 
gemist. Komt dat zien en zegt het voort!!!

In Madonna’s man kruipen we in de huid van een jonge 
vrouw, die voor belangrijke keuzes komt te staan. Wie is de 
ware in mijn leven? Durf ik mijn hartstocht te volgen? Ben ik 
een goede moeder voor mijn zoon?

Achter het verhaal van deze Maria blijkt ineens een 
familiedrama schuil te gaan. Rakend en ontroerend, hard, 
pijnlijk maar ook vol humor.

Tekstschrijfster Daphne de Bruin schetst aan de hand van een 
alom bekend verhaal een hedendaags, menseli jke 
familiegeschiedenis dat zijn weerga niet kent. 

26 september  Theater  De Blauwe Kei, Stadhuisplein 7 Veghel
27 september  Theater Carte Blanche, Jan Heynslaan 4, Eindhoven

Spelers: Lisbet Bekkers, Antoinette Donkers, Yvonne Hoekx, Wim Verhoeven, 
Leon Verhoeven, Pierre Wolfs
foto’s: Joan Delisse

Wie reserveert vóór 20 september, maakt per voorstelling kans op 2 
vrijkaartjes. Winnaars worden  bekend gemaakt op de website.

Voor reserveringen: www.tejatergroepgemert.nl 
AGENDA:
11 september: Sluiers, Liesbeth Reeser in Klooster Nazareth

26 september: Madonna’s Man, De Blauwe Kei, Veghel

27 september: Madonna’s Man, Carte Blanche , Eindhoven

  5 november: Start spelavonden voor spelers met 
podiumervaring

http://www.tejatergroepgemert.nl


Tejatergroep Gemert
Korte toneelcursus voor spelers met podiumervaring

Tejatergroep Gemert, Sester 7, 5421 AD  Gemert ,
tejatergroep-gemert@hotmail.com, www.tejatergroepgemert.nl 

NL34 RABO 0116135603 Facebook	  	  Linkedin

Ter	  voorbereiding	  op	  onze	  nieuwe	  produc1e	   in	  2016,	  organiseren	  we	  
een	   korte	   toneelcursus	   voor	   spelers	   met	   podiumervaring.	   De	   cursus	  
wordt	  verzorgd	  door	  Jessica	  van	  Strien	  en	  is	  op	  de	  
donderdagen	   5-‐12-‐19-‐26	   november	   2015	   van	  
20.00	  -‐	  22.30	  uur	  in	  de	  Eendracht	  te	  Gemert.	  

Kosten	  voor	  deze	  cursus:	  €40,-‐

Wil	   je	   meedoen,	   geef	   je	   dan	   snel	   op	   via	  
tejatergroep-‐gemert@hotmail.com	   want	   het	  
aantal	  deelnemers	  is	  beperkt.

Liesbeth Reeser speelt “Sluiers” in Klooster Nazareth
11 september 2015, 20.30 uur

'U ziet ze niet, maar eigenlijk hadden hier tien Somalische vrouwen moeten zijn.'

Een jaar lang verdiept Liesbeth Reeser zich in een andere cultuur. Een cultuur waar sluiers een 
grote rol spelen in het leven van vrouwen. Ze ontmoet nieuwe mensen, komt op andere plaatsen, 
maakt kennis met andere gebruiken, andere normen, andere waarden. Ze zoekt naar theatrale 
middelen en vormen om met deze vrouwen tot een voorstelling te komen.
Ze loopt tegen oordelen aan. Vooroordelen. Niet alleen 
van zichzelf, maar ook van die van de andere vrouwen.
De zoektocht zet zich voort. Met andere vrouwen. Met 
zichzelf.
Wat is de functie van sluieren? En op welke manier 
sluier ik me? Is mijn make-up niet eigenlijk ook een 
sluier? En wat wil ik eigenlijk verstoppen, verbergen van 
mezelf? En wat laat ik daarmee juist tegelijkertijd zien?

11 september 20.30 uur Gemert, klooster Nazareth
Entree: €10,- 

Reserveren via de website van Carte Blanche
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