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Zo 12 Juni
T/M ZA 18 Juni
€6,-

PResentatieweek
PITBOEL art school

presentatieweek
Hooggeëerd publiek, dames en
heren, van harte welkom bij de
presentatie week van Pitboel Art
School!
Onze leerlingen hebben het
afgelopen jaar geleerd, ontdekt,
geëxperimenteerd, gespeeld en
vooral veel plezier gemaakt. En ze
willen jullie graag laten zien hoe je
door middel van een tikkie
verbeelding tot de mooiste
verhalen komt.
Theatrale groet namens alle
docenten,
Gabrielle Logister
Artistiek leider Pitboel Art School

presentatieweek
TONEELLESKLAS 7+

TONEELLESKLAS 10+

In de penarie op safari

Helden op sokken

Ga mee op safari in Afrika met
dierendokter Dummy en een groep
avonturiers op zoek naar de Takka-Tikki.
Maar pas op voor de stropers!

Dit is een verhaal over echte helden.
Helden die alles kunnen, alles durven en
nergens bang voor zijn. Alleen de alleraller-stoerste kinderen kunnen helden
zijn. En dat willen ze graag aan u
bewijzen, of in ieder geval proberen...

Docent: Gabrielle Logister
Spelers: Ebel, Gus, Jens, Kris,
Lien, Mads, Pavlos en Tom

Docent: Charlie Geenen
Spelers: Juul, Iris, Liv, Fenne, Nele, Mark,
Celine, Wende, Esmee, Merle, Sem en
Sanne

PRESENTATIE

DO 16 juni | 17u00
ZA 18 juni | 14u00

PRESENTATIE

DO 16 juni | 17u00
ZA 18 juni | 17u00

presentatieweek
TONEELLESKLAS 12+

TONEELLESKLAS 15+

Vraag ons niet waar u naar kijkt
Weet wel dat u het moet zien

Wat wil jij zien?

We hebben heel wat in te halen na
lockdown op lockdown. Op vakantie,
afspreken met vrienden, eten in een
restaurant... Maar hoe ging dat ook al
weer? En wat als het leven van kluizenaar
je eigenlijk prima bevalt?

vanavond speelt weten de spelers nog
niet. Het publiek mag namelijk kiezen.

Toneellesklas 15+ gaat graag het experiment aan met het publiek. Ze hebben
verschillende scenario’s op de planken
liggen. Wat er daadwerkelijk gespeeld
Docent: Gabrielle Logister
wordt tijdens de presentatie is tot op het
moment zelf een verrassing, voor iederSpelers: Dean, Denzel, Erik, Feline, Indy, een.
Jana, Janka, Julia, Loe, Perle, Puck en
Senne
Docent: Charlie Geenen
Spelers: Daan, Fee, Isabel, Nina, Shania,
Zino, Tessa en Bas

PRESENTATIE

DI 14 juni | 18u30
ZA 18 juni | 14u00

PRESENTATIE

DO 16 juni | 19u00
ZA 18 juni | 17u00

presentatieweek
MUSICALLESKLAS 6+

MUSICALLESKLAS 10+

Pinokkio

Jan, Lies, Kapstok

In deze voorstelling staat het thema
pesten centraal, “iedereen is anders,
maar samen zijn we één”. We
hebben het verhaal gebaseerd op
de musical Pinokkio en hier onze
eigen bewerkte versie van gemaakt.

De leerlingen van musicallesklas 10+

Docenten: Evelien Luiten, Chiara
Schmetz en Florence Joosten

hun heerlijke absurde ideeën, werken
met een simpele toneeltekst. Ze gaan
onderzoeken op hoeveel verschillende
manieren ze de tekst kunnen spelen en
welke rol muziek en dans daarin kunnen
spelen.

Docenten: Evelien Leschot-Luiten,
Spelers: Lora, Lotte, Isabelle, Sidney, Chiara Schmetz en Florence Joosten
Fem, Esmee, Amelie, Jimmy, Liv, Nienke,
Merle en Liv
Spelers: Jolie, Billy, Cynthia, Eline,
Femke, Lily, Lyanne, Rosanne en Neomi

PRESENTATIE

ZO 12 juni | 13u30
WO 15 juni | 15u30

PRESENTATIE

ZO 12 juni | 16u00
WO 15 juni | 15u30

presentatieweek
MUSICALLESKLAS 12+

MUSICALLESKLAS 14+

Wat als...

De stem in mijn hoofd

Nadat er een hele generatie is geweest
die hun pensioen hebben gehaald
zonder oorlog, vragen de leerlingen van
musicallesklas 12+ zich af: Wat als... er
hier oorlog komt? Wat zou je doen? Zou
je vechten? Waar zou je bang voor zijn?
Kunnen we vluchten? En waar ga je dan
naartoe?

De leerlingen van musicallesklas 14+
onderzoeken hoe ze zichzelf zien. Met
als uitgangspunt de zin “als ik in de
spiegel kijk zie ik...” hebben ze monologen gemaakt die eerlijk, open en kwetsbaar zijn. Op theatrale wijze tonen de
leerlingen of de stem in hun hoofd lief of
gemeen, mild of kritisch is. En of ze die
stem wel altijd moeten geloven.

Docenten: Evelien Leschot-Luiten,
Jasmijn Grooten en Florence Joosten

Docenten: Evelien Leschot-Luiten,
Jasmijn Grooten en Florence Joosten

Spelers: Alyssa, Sem, Amber, Luna,
Nyah, Reza, Teun en Vera
Spelers: Jamie, Mirthe, Noa, Sarah,
Emma en Anna

PRESENTATIE

ZO 12 juni | 13u30
WO 15 juni | 18u00

PRESENTATIE

ZO 12 juni | 16u00
WO 15 juni | 18u00

prODUCTIES
PRODUCTIE TONEEL 12+

PRODUCTIE TONEEL 18+

Bobby B.

Groeten uit Maaiveld - Herman

Een mysterieus verhaal over een groep
vrienden die na een aantal jaar elkaar
weer terug zien. Alleen om rederen die
ze zelf niet wilden..

Wat gebeurt er als je van al je jongensdromen alleen het oud worden lijkt te
halen? Herman, het terugkerende personage in enkele nummers van Acda en de
Munnik, vormt de leidraad voor de voorstelling “Groeten uit Maaiveld”.
Wie is Herman en wat is zijn verhaal?

Regie: Stans Bertrand

Spelers: Marit, Siem, Norah, Frederique,
Joia, Luna, Danée en Phillip
Regie: Charlie Geenen
Regieassistent: Luuk Bellemakers
Spelers: Chanel, Charlotte M., Charlotte
R., Gijs, Laura, Nina en Sterre.

VOORSTELLINGEN
VR 15 juli | 20u00 ZA 16 juli | 19u30
ZO 17 juli | 15u00

VOORSTELLINGEN
VR 8 juli | 20u00 ZA 9 juli | 19u30
ZO 10 juli | 15u00

prODUCTIES
PRODUCTIE TONEEL 30+
Joie De Vivre | Levensvreugde
Waar denk je aan als je aan Frankrijk
denkt? De meeste mensen denken
dan aan wijn, kaas en stokbrood.
de Tour de France en het Louvre. De
Fransen staan bekend om hun chauvinisme en de onwil om elke andere taal
te spreken dan het eigen mooie Frans.
Ervaar Frankrijk zoals nooit tevoren
tijdens deze komische, fragmentarische
voorstelling.
“C’est une belle histoire.”
Regie: Gabrielle Logister
Spelers: Brenda, Djanila, Dorien, Emmy,
Marjo, Martine, Sonja en Wim.

VOORSTELLINGEN
VR 24 juni | 20u00 ZA 25 juni 19u30
ZO 26 juni 15u00

prODUCTIES
PRODUCTIE MUSICAL 12+ PRODUCTIE MUSICAL15+
Mamma Mia

Casa de Papel
De musical is een eigen versie van de

vader uitnodigen. Ze weet alleen niet
wie hij is, omdat haar moeder nooit iets
over hem heeft verteld. In het dagboek
van haar moeder ontdekt ze dat er drie
potentiële vaders zijn. Ze nodigt hen alle
drie uit en hoopt dat ze er vanzelf wel
achter zal komen wie van hen haar vader
is. Dat blijkt moeilijker dan gedacht...

Professor verzamelt een aantal kansloze
criminelen bij elkaar en stoomt ze klaar
om een perfect plan uit te voeren, namelijk het beroven van de Koninklijke Munt
van Spanje. Ze stelen geld dat ze zelf
zullen printen en ontketenen daarmee
een revolutie tegen grote banken.

Regie: Evelien Luiten, Jasmijn Grooten, “This is the greatest heist!”
Chiara Schmetz en Florence Joosten
Regie: Evelien Luiten, Jasmijn Grooten,
Spelers: Sacha, Hope, Luna, Thies, Car, Chiara Schmetz en Florence Joosten
Mitch, Dewi, Eva, Rommée, Liz, Jinte en
Dana
Spelers: Charlotte, Emma, Hayden,
Kyara, Renske, Lotte, Naomi, Andrea,
Eowyn, Tom, Inda en Lana

VOORSTELLINGEN
VR 01 juli | 20u00 ZA 02 juli | 19u30
ZO 03 juli | 15u00

VOORSTELLINGEN
VR 22 juli | 20u00
ZA 23 juli | 14u30 en 19u30

reserveren
Wilt u een presentatie bijwonen?
Reserveer dan per e-mail:
reserveringen@pitboeltheater.nl
Presentaties lesklassen:
Blok van twee voorstellingen € 6,- p.p.
Blok van één voorstelling € 3,- p.p.
Voorstellingen productieklassen:
Kosten € 8,50 p.p.
* 5 minuten voor de voorstelling kunt
u uw kaartje afhalen bij de balie, door
met contant geld en bij voorkeur
gepast te betalen. Wij zijn genoodzaakt
om enkel kaartjes te verkopen aan mensen die op voorhand hebben gereserveerd.

Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar:
gabrielle@pitboeltheater.nl

WEBSITE
artschool.pitboel.nl
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Pitboel Theater
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6135 BW Sittard

