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ALLERLAATSTE VOORSTELLINGEN SAN FRANCISCO
Heb je San Francisco nog niet gezien? Deze week vinden de allerlaatste
voorstellingen plaats op de Spuistraat 199! De laatste kaartjes zijn
verkrijgbaar voor de voorstellingen van zaterdag 28 april, woensdag 2
(met tolk gebarentaal, zie hieronder) en donderdag 3 mei.
Onze crisiskomedie San Francisco speelt sinds eind maart op de
Spuistraat 199. De voorstelling werd lovend ontvangen door publiek en
pers. Kijk voor meer informatie en de recensies over San Francisco op
onze website en klik hier om direct kaarten te bestellen.
Recensie NRC Handelsblad - Herien Wensink
"Decors, kostuums, personages worden zo precies en overtuigend
afgeschilderd, dat je niet anders kan dan het voor je zien. Dan besef je
weer hoe weinig er nodig is om vervoerd te raken: enkel de verbeelding
en een goed verteld verhaal. Dat is het antwoord van de kunst op de
crisis"
Recensie Trouw - Hanny Alkema
"hoe prettig gestoord en bijwijlen hilarisch ook, in feite is het een
genadeloze analyse van wat wel of geen geld met mensen, met
kunstenaars kan doen."
Parool - Simon van den Berg
"Voor de ware kunstenaar is crisis een loos begrip."
de Volkskrant - Karin Veraart
"En het wordt alleen maar aanstekelijker, leuker, vrolijker - en
ontroerend. De voorstelling schiet van heel klein en dichtbij naar
grotere thema's en maffe associaties."
Theaterkrant
"De Warme Winkel brengt een overvloedige ode aan de
verbeeldingskracht van de kunsten."

VOORSTELLING MET TOLK GEBARENTAAL OP WOENSDAG 2 MEI
Voor het eerst in de geschiedenis van De Warme Winkel spelen we op woensdag 2 mei de voorstelling met aanwezigheid van twee
tolken gebarentaal. Voor deze exclusieve voorstelling willen wij dan ook doven en slechthorenden in het bijzonder welkom heten.
De voorstelling is overigens ook gewoon te bezoeken voor regulier publiek. Speciaal voor doven hebben we een aantal plekken
gereserveerd, kaarten kopen kan via de volgende link. Regulier publiek kan gewoon kaarten kopen via deze link
https://us4.campaign-archive.com/?u=6e9024ec9e003a1dd8ec8fea7&id=b011ef4932
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