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Groningen, 15 oktober 2014

Geachte leden van de vereniging Groninger Bodembeweging.  

Mogen we u en de leden van uw vereniging bij deze informeren en uitnodigen tot het bijwonen van één van de 
voorstellingen van Theater te Waters’  winterproductie ‘Een grote schok’ die op donderdag 20, vrijdag 21 en 
zaterdag 22 november 2014, plaats zal vinden in de bovenzaal van café ‘De Lopster Kroon’, Lagestraat 2, 9919 AR 
te Loppersum. 

De voorstelling speelt tegen de achtergrond van de aardbevingsproblematiek die het nieuws in onze provincie 
beheerst. Theater te Water is een regionaal gezelschap en in gesprekken met publiek, op tournee rondkijkend vanuit 
de bus of vanaf het schip, worden die gevolgen duidelijk. Dat is voor ons reden om er een voorstelling aan te wijden.

Theater te Water is geen politiek gezelschap en we zullen niet met aanklachten of oplossingen komen. We 
willen slechts laten zien hoe één en ander het dagelijkse leven beïnvloedt. Dat we daarbij de zaken wat overtrekken 
of absurd maken hoort bij onze speelstijl. We hopen met “Een grote Schok” een onderhoudende komedie met een 
wrange ondertoon neer te zetten.

Vanwege de thematiek hebben we gekozen voor Loppersum als premièreplaats en is de Lopster Kroon een 
uitstekende locatie gevonden. Daarnaast spelen we nog in diverse andere plaatsen in het ‘aardbevingsgebied’ en ook 
daarover kunt u uw leden informeren.  

Wij ontvangen u graag één van deze avonden vanaf 20.00 uur in de bovenzaal van de ‘Lopster Kroon’, om 20.30 uur
begint de voorstelling die tot ongeveer 22.30 duurt.

U kunt vanaf begin november kaarten reserveren via www.theatertewater.nl of door een mail te sturen naar 
info@theatertewater.nl. De kaarten kosten € 13. 
We hopen u in de premièreweek in Loppersum te kunnen ontvangen en verheugen ons op het nieuwe, verder 
hopelijk schokvrije seizoen. 

Met vriendelijke groet, namens Theater te Water

Just Vink, artistiek leider
Ien Oostindie, zakelijk leider
050-3185035/ 06-27035675
info@theatertewater.nl

http://www.theatertewater.nl/

