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Theater
aandeParade
bestaat(ruim)40jaar

TPReiinieop zondag1ï juni
fs-HERTOGENBOSCH
- Mede door de vondst van asbest is het 4O-jarig
bestaanvan Theateraan dè Parade(1976- 201ó)enigszinsaan de aandacht ontsnapt."Jammer,want zo'n mijlpaal verdient het om gevierd te
worden'í zeggen MarliesQuaarsen Sandravan Dinther van het theater.
"Daarom hebben we met een aantal medewerkershet idee opgevat om
het jubileum als nog groots te vieren met een TP Reiinieop zondag 11
juni. ledereendie in de afgelopen40 jaar werkzaamis geweestbij 't Casino, dan welbijTheater aan de Paradeis van harte uitgenodigd!"
Door Lonneke Voets
Degeschiedenis
van Theateraan de Paradebegint in 1836 als de Sociëteit
Casinozich vestigt aan de Papenhulst.InL934 wordt aan de Paradeeen
nieuw theater gebouwd. Veertig jaar later; in L974, gaat het pand tegen
de vlakte en in 7976 opent het huidige theater haar deuren.Pasin 1994
verandert de naam Casinoin Theater aan de Parade,om de verwarring
met een casinowaar.'jekunt gokken te voorkomen,Veel (oudere) Bosschenarensprekenechternog steedsvan't Casinoals ze het over Theater
aan de Paradehebben,"Na veertig jaar leek ons een jubileumfeestjewel
op zijn plaats.Helemaalnu een nieuw Theater aan de Paradein zicht is.
We willen dit graagvieren met iedereendie ooit in TP heeftgewerkt.Zo'is
het ideevoor de TP Rerinieontstaan",aldus Marliesen Sandra.
Anekdotes
De reiinie is voor alle medewerkersdie in de afgelopen40 jaar werkzaam
zijn geweestinlt Casinoen/ofTheater aande Palade."Dusookvoor stagiaires,vrijwilligers en freelancers",
zegtMarlies."Het lijkt onsgeweldigom
herinneringenop te halenen leukeanekdoteste delen,We zijn het archief
ingedokenen troffen daar een schat aan fotomateriaal,video-opnames,
oude posters,krantenartikelenen allerhandeattributen uit vervlogentijden aan,Dezegaanwe zekertentoonstellenin de foyers!"
Casino de Musical - van Opera tot Oeteldonk
Van 8 tot en met 18 juni wordt de grootschaligemuziektheaterproductie
'Casinode Musical- van opera tot Oeteldonk'opgevoerdin Theateraan
de Paracle.
De musicalgeeftmet humol drama,fictie en werkelijkheideen
kijkje achteren voor de schermenvan de Bosscheschouwburg.Sandra:
"Voorveel mensendie ooit bij_'tCasinoof Theateraan de Paradehebben
gewerkt is het een feestvan herkenning.Hoe leuk is het om op zondag11
juni met alle (oud-)collegals
de matineevoorstellingvan 'Casinode Musical'te bezoeken?Na afloop heffenwe het glas en is er volop gelegenheid
om bij te kletsen.Om 13.00uur startenwe met een feestelijkeonwangst
en het programmaeindigt omstieeks19.00uur. Het belooft een gezellige
middagte worden met muziek,veel sentiment,een hapje,drankje en een
aantalleukeverrassingen!"
Aanmelden voor de TP Reiinie
Marlies: "Er hebben zich al veel geïnteresseerden
aangemeldvia social
media,maar aangezienniet iedereenop Facebookof Twitter zif hopen
we yia deze weg nóg meer oud-collega'ste bereiken,fe kan je aanmelden door vó6r 2t mei een e-mail met je contactgegevens
t€ sturen naar
TPReiinie@theateraandeparàde;nl.
Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk
meer informatie over het programma. We hopen op een grote opkomst
dus ken je oud-medewerkersvan't CasinoofTheater aan de Parade:zegt
het voort!"
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