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Ein, zwei polizei

Dat was ‘m weer; het seizoen, en wat voor seizoen!

Met maar liefst 6 nieuwe producties en 3 hernemingen, die samen goed waren voor 171 spectaculaire
theateravonden, waarvan 48 in het buitenland. We kregen in totaal 4,1 m2 aan recensies met samen 89
sterren, 3,9 gemiddeld. We haalden een recordaantal van 16983 bezoekers en hielden een recordaantal
(17) talenten van de straat. De hoeveelheid stage brieven brak voor het eerst door die magische grens
van 30. Onze eigen inkomstenquote blijft steady boven de 40% en ook hebben we eindelijk weer 3
bestuursleden. En de teller qua prijzen, nominaties en selecties voor TF-en staat op 4.
Dan hebben we tussendoor ook nog 23 dagen gevonden om de aanvraag te schrijven, waardoor we
hopelijk nog 4 jaar door kunnen met eigenwijs, betoverend, onderzoekend, verleidelijk en afstotend,
tenenkrommend, hemeltergend, verwarrend en meeslepend, poëtisch, energiek, wervelend, relevant,
hilarisch en bedachtzaam, uitermate kwetsend, zalvend en troostend en/of leuk theater maken.

© Sofie Knijff

Drei vier brigadier

Eerst gaan we onze laatste artistieke krachten verspelen op de Europe Endless Express maar dan
trekken wij ons uitgeblust maar voldaan terug in de anonimiteit van Italiaanse bergdorpjes, Franse
gezinscampings en Zweedse meren om ons op te laden voor het volgend seizoen. U kunt zich verheugen
op drie nieuwe producties.:

‘De Warme Winkel speelt De Warme Winkel’
https://us4.campaign-archive.com/?u=6e9024ec9e003a1dd8ec8fea7&id=c31ba436d2
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Ons langverwachte magnum opus
Najaar ’16 op tournee door Nederland en België.
‘De Exoot’
Wij hebben het veel over hoe wij de ander zien, maar hoe ziet de ander ons?
Maart en april ’17 op locatie in Amsterdam
‘Indiaan’
Op initiatief van onze jonge makers Vincent & Anneke, gaan we op hoog niveau indiaantje spelen.
Zomer ’17 op festivals.

Daarnaast kunt u zich verheugen op een x aantal hernemingen en een x aantal nieuwe brieven die u in
detail op de hoogte zullen houden.
Als u echt niet kunt wachten; ‘Privacy’ staat deze zomer nog op Boulevard en Theater aan Zee.

Tot de volgende!

Love,

De Warme Winkel
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