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Toneel Mooi Uitzicht van Kalorama viert 10-jarig bestaan
Uniek theater door acteurs die moeite hebben met horen en/of zien
Toneelgroep Toneel Mooi Uitzicht bestaat uit 26 acteurs die allemaal moeite hebben
met horen en/of zien. En dat is uniek. Wereldwijd bestaat er alleen in Israël een vergelijkbare theatergroep. “Toneel Mooi Uitzicht gaat niet uit van beperkingen, maar
werkt vanuit talent”, vertelt Casper Schimmel, regisseur van het gezelschap. “Door
met elkaar samen te werken, worden de spannendste verhalen gemaakt en gespeeld.
Deze groep maakt al tien jaar ‘de mooiste uitzichten’ in hun voorstellingen. In 2010
begonnen we met 7 spelers en inmiddels zijn dat er 26. We repeteren wekelijks en in
juni spelen we ieder jaar onze grote voorstelling. De blijdschap van de spelers en hun
succeservaring als het applaus klinkt, daar doen we het voor!”
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emotioneel vermogen van de acteurs sterk

grote voorstellingen in juni, ook veel kleinere
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maar er is veel onderling respect. Ze accepte-
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dan met toneel.” René Reinders, toneelspe-
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Iedereen kiest zijn eigen rol

7 juni van dit jaar staan we op het Waalzinnig

Beek spelen we de muzikale voorstelling

“Met elkaar kiezen we een thema en over dat

Festival in Nijmegen! Maar de grote voorstel-

‘CAMPING KLEURRIJK’. Een heerlijk verhaal

thema schrijf ik een eindlied. We beginnen te

ling in juni is toch ieder jaar weer het hoogte-

over een zonnige camping waar het goed

repeteren met het eindlied en vervolgens

punt. Dat is echt een megaproductie.”

toeven is, totdat het weer en het humeur van

mogen de spelers aangeven welke rol ze

de campinggasten omslaat… Een spannende
wending. Zorgt een kampvuur voor een

komt met een bijna uitgewerkt script en de

11, 13 en 14 juni 2020 jubileumvoorstelling ‘CAMPING KLEURRIJK’

ander moet bij vrijwel alles aan de hand

“Dit jaar pakken we met onze jubileumvoor-

De entree is gratis. Wij kijken er met de groep

genomen worden. Samen met de begeleiders

stelling groots uit. Op en rondom het gebouw

enorm naar uit”, besluit een gedreven en
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van Kalorama aan de Nieuwe Holleweg 12 in

enthousiaste Casper.

graag in het verhaal willen spelen. De één

goede afloop? Ik zou zeggen: komt het zien!

Kaartjes reserveren
Mis deze unieke voorstelling niet! De kaartverkoop start op 1 mei. U betaalt geen entree
en u bent van harte welkom op de volgende
dagen en tijdstippen: donderdag 11 juni om
19.00 uur, zaterdag 13 juni om 19.00 uur en
zondag 14 juni om 14.00 uur. Wij vragen u
wel om uw kaartje(s) te reserveren door een
mail te sturen naar secretariaat@kalorama.nl

Nieuwe Holleweg 12, 6573 DX Beek (Berg & Dal)
(024) 684 77 77 • www.kalorama.nl
Casper Schimmel en René Reinders tijdens de repetitie voor de voorstelling

www.werkenbijkalorama.nl
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