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Vrienden!
Nou, mijn vorig stukje over de opwarming van de aarde mag welhaast
profetisch beschouwd worden met de zomer die we achter de rug hebben!
We kregen ruimschoots wat ik wenste! Ik krijg al verzoekjes uit Friesland
of ik iets over een strenge winter en Elfstedentochten wil schrijven, kijken
of het wens-schrijven nog een keer lukt! Ik moet zeggen dat het moeilijk is
om met de zonnebril op achter een gin tonic met een zwoele zomerbries bij
een graad of 30 mij een winters tafereeltje voor de geest te halen met
knapperend haardvuur, Unox worsten en hordes klunende kneuters die met ijspegels
aan hun neus zich een weg door het Friese land banen. Ik denk dat dit trouwens de langste zin is
die ik tot dusver in een column heb geschreven, maar dat terzijde. We maken ons eerst op voor
Val-Val-D`rie en daarna barst het theaterprogramma weer los! En mensen, wat worden we weer
verwend! Een (overigens prachtige) nieuwe brochure vol grote namen, lachen met Freek de (niet
meer zo )Jonge, Guido Weijers, Karin Bloemen, Javier Guzman, toptoneel als Turks Fruit, de
Waarheid met Huub Stapel, geweldige coverbands als LikeU2, Dutch Eagles, Queen the music,
zinnenprikkelend totaaltheater van de Ashton Brothers, het Zwanenmeer, en ga maar door! Dit
zou moeiteloos de langste column ooit kunnen worden (en mijn leegste portemonnee) als ik alles
zou benoemen (en kopen) waar ik dit seizoen heen zou willen gaan! Heerlijk! Ik heb keuze stress!
Jullie ook?

POP-UP
VOORSTELLING
wie krijgt 1 juni
2019 het podium
van jou?
*The Roast
*Valkenswaard
verhaalt
*De avond van de

Vriendelijke groet, Robert Mertens

Vrienden van De Hofnar!

Vanaf 5 september
kan je stemmen,
kijk op
www.hofnar.nl

Maandagavond is
Filmavond in
De Hofnar!

Vrienden van De Hofnar hebben een streepje voor:
•Je bent te gast op de feestelijke presentatie van de theaterbrochure en dus als eerste op de hoogte van het nieuwe
theaterprogramma;
•Je hebt als Vriend 10 dagen voorrang op het reserveren van
kaarten (max. 4 per voorstelling) voor voorstellingen in het
nieuwe seizoen;

AANMELDEN
als VRIEND
Je kan je voor €25,- per
theaterseizoen aanmelden als
VRIEND
op
vrienden@hofnar.nl
www.vriendenvandehofnar.nl

•Je wordt eenmaal per seizoen uitgenodigd voor een voorstelling.
Het bestuur van de Vrienden en directeur van het theater
selecteren twee voorstellingen, waar jij een keuze uitmaakt. Je
mag een introducé meenemen om deze kennis te laten maken
met De Hofnar;
•Maandelijks ontvang je als Vriend een exclusieve aanbieding om
een last-minute voorstelling bij te wonen voor slechts €9,-;
•3x per jaar ontvang je het Vriendenbulletin;
•Als Vriend ben je automatisch Hofnarpashouder (twv €10,-)

Avondfilm €7,50
incl. kopje koffie of
thee. Kinderfilm
€5,- en de
begeleidende
(groot)ouder €1,incl. ranja en kopje
koffie of thee. Kijk
voor het aanbod
www.hofnar.nl

