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Samen met € 3,00 korting naar Theater De Veste in Delft met tapas maaltijd vooraf en daarna naar:

Diederik van Vleuten - Daar werd wat groots verricht
Als bestuur zoeken we naar avonden met een speciaal karakter waarop onze leden elkaar kunnen
ontmoeten. In samenwerking met Theater De Veste, Vesteplein 1 in Delft nodigen we u uit voor een
bijzondere avond op dinsdag 7 februari 2012 om 20.15 uur met Diederik van Vleuten - Daar werd wat
groots verricht. Een bijzonder mooie gelegenheid uw naasten en vrienden eens te laten kennis maken met
de activiteiten van onze vereniging. Voorafgaand aan de voorstelling kunt u vanaf 18.00 uur deelnemen aan
een gezamenlijke borrel en vanaf 18.30 uur aan een gezamenlijke tapas maaltijd in het theatercafé van
Theater De Veste. Alle consumpties tijdens borrel en maaltijd zijn voor eigen rekening.
De pers over Diederik van Vleuten - Daar werd wat groots verricht:
"Een voorstelling die zich niet in een genre laat vangen" schreef NRC Handelsblad en gaf maar meteen de
hoogste waardering: 5 sterren. In twee uur (met pauze) schildert van Vleuten op een unieke manier het
leven van zijn oud-oom Jan van Vleuten, die geboren werd in Nederlands-Indië en er in 1930 naar
terugkeerde. Jan was ooggetuige van de val van het Nederlandse imperium in Azië. Hij deed ervan verslag
in zijn memoires en op basis daarvan maakte van Vleuten de meest aangrijpende voorstelling die er
momenteel op de Nederlandse planken te zien is. Een voorstelling om te lachen, te huilen, om over na de te
denken, confronterend en hartverscheurend. Van Vleuten brengt het grote verhaal terug in het theater in een
tijd die gekenmerkt wordt door jachtigheid en vluchtig vermaak. De voorstelling is genomineerd voor de
Poelifinario, de prijs voor het meest indrukwekkende programma van dit seizoen.
Let op: Reserveren doet u door voor 5 december a.s. onderstaand formulier in te vullen en te versturen per
e-mail naar info@theaterdeveste.nl of per post (postzegel is niet nodig) naar Stichting Theater Delft,
Antwoordnummer 11030, 2600 VC Delft en het totaal bedrag over te maken naar rekening 135178185
t.n.v. Kassa Theater de Veste te Delft. Na ontvangst van het verschuldigde bedrag zendt het theater de
bestelde kaartjes naar uw huisadres.

Naam: ……………………………..
Adres: ……………………………………………………………..
Ik wens …. kaartjes à € 15,50 per persoon (inclusief garderobe en pauzedrankje) voor de
voorstelling van Diederik van Vleuten - Daar werd wat groots verricht op 7 februari a.s.
Ik wens …. kaartjes à € 20,00 per persoon voor de tapas maaltijd op 7 februari a.s.
Ik heb het totaalbedrag overgemaakt naar rekening 135178185 t.n.v. KassaTheater de Veste te
Delft

