
o THEATER bo, zt- l> z. t+

Musical Den Bosch 800 presenteert

'Casino de Musical - van opera tot
Oeteldonk'
's-HERTOGENBOSCH - Na de succesvolle musicals'Bevrijdingskind' en

'VogelVrij'brengt stichting Musical Den Bosch 800 in samenwerking met

Theater aan de Parade:'Casino de Musical - van opera tot Oeteldonk'. In'

spiratiebron voor deze productie is de geplande nieuwbouw en de 40-ja-

rige historie van de huidige schouwburg. De oergezellige muziekthea-

terproductie is van 8 tot en met 18 juni te zien in Theater aan de Parade.

'Casino de Musical' geeft met humor; drama, fictie en werkelijkheid een

doorkijkje achter en voor de schermen bij Theater aan de Parade (voor'

heen Casino). Een theater dat altijd van en voor iedereen is geweest en

zalzijn.

Hetverhaal

Aan de vooravond van de sloop van het theater blilit Gerard (de direc-

teur) samen met zijn beste vriend Berry en Chantal (uitbaatster van de ar-

tiestenfoyer) terug op de afgelopen 40 jaar. De herinneringen lopen door

elkaa[ worden schromelijk overdreven en zijn voer voor heftige discus-

sies. Er wordt gesteggeld over concertzalen, gepanikeerd bij een bommel-

ding, gedemonstreerd ten behoeve van de Sint-Jan en geklaagd over de

naam Casino. Gelukkig keert ieder jaar ook weer het meest bedwelmende

volksfeest terug dat de stad doet dansen, zweten en beminnen; het Oe-

teldonkse carnaval. En daarnaast is er nog de schoonheid van theater' De

vele producties en artiesten die in het Casino/Theater aan de Parade heb'

ben gestaan. Kortom: van Tommie Cooper tot Toneelgroep Amsterdam,

van dans tot film, van opera tot Oeteldonk

Kaarten bestellen
'Casino de Musical - Van Opera tot Oeteldonk' is van donderdag 8 tot en

met zondag 18 juni te zien in Theater aan de Parade. Kaarten zijn te be-

stellen op theateraandeparade,nl, via 0900 - 33 72 72 3 flokaal tarief) en

aan de kassa van Theater aan de Parade.
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