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De laatste speelweek van onze nieuwste voorstelling Paradijs in Amsterdam is van start
gegaan! Jullie hadden het waarschijnlijk al vermoed, maar vanwege grote belangstelling
hebben we besloten twee extra speelbeurten in te lassen op vrijdag 19 en zaterdag
20 april. De kaartverkoop voor deze extra voorstellingen is reeds van start gegaan en ook
voor de andere avonden zijn er nog wat plekken vrij. We zien jullie graag op onze
bijzondere locatie aan de Sarphatistraat 53. Via Frascati kun je een kaartje kopen.

Maar we gaan door… Vanaf 20 mei t/m 1 juni zijn we namelijk ook in Utrecht met
Paradijs te zien op het Spring Performing Arts Festival. Last minute hebben we nog
moeten switchen van locatie, dat was spannend en uitdagend, maar we nemen onze tuin
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mee naar een andere inspirerende plek: namelijk de theaterzaal in Het HUIS (voormalig
Huis aan de Werf) aan de Boorstraat 107 in Utrecht. Kaarten voor de voorstelling in
Utrecht zullen spoedig te verkrijgen zijn via Spring! Je kunt ons ook in Utrecht live blijven
volgen via de langste trailer ter wereld!

Wil je meer van De Warme Winkel zien?
Ward en Mara dragen hun steentje bij aan de Beckettweek die van 17 t/m 22 april in de
Stadsschouwburg van Amsterdam plaats heeft. Op zaterdagavond 20 april laten vijf
regisseurs hun licht schijnen op een scène uit Wachten op Godot tijdens Beckett: director's
cut. Ward en Mara buigen zich ook over een scène en geven Beckett een geheel eigen De
Warme Winkel-tintje! Meer informatie kun je vinden op de site van de Stadsschouwburg.
***********

Verder:
San Francisco gaat internationaal en dit keer ook verder dan alleen naar onze
zuiderburen. In mei verlaat Adam (lees: Vincent) voor even het Paradijs om in Berlijn en
daarna in Lissabon met Mara onze crisiskomedie te spelen.
We hebben deze zomer nog veel meer plannen, maar daarover later meer!
Groetjes,
De Warme Winkel
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