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WEGENS SUCCES VERLENGD: EXTRA VOORSTELLINGEN SAN FRANCISCO
Op vrijdag 30 maart ging onze crisiskomedie San Francisco in première
op de Spuistraat 199. De voorstelling werd lovend ontvangen door
publiek en pers en daarom hebben we besloten om maar liefst 4 extra
voorstellingen te spelen op zo 15, wo 18, zo 22 en wo 25 april. Voor de
overige voorstellingen zijn overigens ook nog kaarten te bestellen. Kijk
voor meer informatie 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."

ADOPTIEOUDERS GEZOCHT VOOR ONZE REKWISIETEN: SPECIALE SAN FRANCISCO ACTIE
Afgelopen najaar startten we met ons eigen crowdfunding project ‘Adopteer een rekwisiet’. Met dit project kunt u zich voor een
bepaald bedrag een jaar ontfermen over een rekwisiet, decorstuk of kostuum uit een van onze voorstellingen. Inmiddels liggen
onze San Francisco rekwisieten ook in onze eigen Warme Winkel en zijn te adopteren voor bedragen variererend van E 25,- t/m
E 1250,-. Als u tijdens de speelperiode van San Francisco een rekwisiet van meer dan E 50,- adopteert ontvangt u als extraatje een
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zelfgebakken appeltaart door De Warme Winkel op uw verjaardag! Klik hier voor meer informatie over ons 'Adopteer een
rekwisiet' project of klik op een rekwisiet om meteen uw eigen rekwisiet te adopteren.
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