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Het is weer..... EXAMENTIJD!!!!!!

Wie de meeste vragen goed heeft krijgt een vrijkaartje voor de voorstelling INDIAAN op een locatie naar
keuze.

1) Voor de niet ingewijden onder u: Duitsland
heeft een stadt-theater cultuur en daarom
willen wij graag doorbreken in Frankrijk.
Daarom hebben we een Franse agent
genomen en Franse les. En daarom speelden
we in de eerste week van mei onze
voorstelling 'Tanizaki' in Espace Pierre Cardin
op de f**** Champs Elysée!
Speelden we hier omdat:
Théâtre de la Ville verbouwd wordt.
Privacy dit najaar in Théâtre la Vilette staat, en we daar ver vandaan moesten staan.
De ontwerper daar zelf om gevraagd had.

2) Wij zijn met de voorstelling ‘De Warme
Winkel speelt De Warme Winkel’ opgenomen
in de selectie van het Nederlands
theaterfestival. Op dit festival staan de 11
beste producties van het afgelopen
theaterseizoen.

Waarom zijn we hier zo blij mee?
Omdat het alweer het 6de jaar op rij is dat we zijn geselecteerd.
Omdat we zin hebben om de voorstelling weer te spelen.
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Omdat we tussen al die andere prachtvoorstellingen mogen staan.

3) Ward en Vincent treﬀen voorbereidingen
voor volgend seizoen. Na ‘Majakovski /
Oktober’ over Rusland en haar grootste
futurist en de teloorgang van de revolutie,
beginnen de repetities van een nieuw duet
van beide heren en ergens in februari zal het
dan wel in première gaan. De lat ligt hoog.
Wordt het:
Beter dan 'Luitenantenduetten' en 'Achterkant'.
Beter dan 'Luitenantenduetten' maar een stuk minder dan 'Achterkant'.
Beter dan 'Achterkant' maar ook weer niet zo goed als 'Luitenantenduetten'.

4) Ons afsluitende feestje van 'Exoot' was een
dampend succes.

Hoe kwam dit?
Door de Cumbia band.
Door Marloes die met haar zwangere koektrommel achter de tap stond.
Door de zwarte magie van Ibelisse Guardia Ferragutti.

Print dit formulier uit en stuur het op naar:
De Warme Winkel
Postbus 10110
1001 EC Amsterdam

Herexamens zijn niet mogelijk.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
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Makkelijker kunnen we het niet maken, maar wel leuker.
De Warme Winkel
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