
. THEATER Bossche Omroep O 9 april 2017 a pagina 3

Theater aan de Parade bestaat (ruim) 40 jaar

TP Reiinie op zondag 1ï juni

fs-HERTOGENBOSCH - Mede door de vondst van asbest is het 4O-jarig
bestaan van Theater aan dè Parade (1976 - 201ó) enigszins aan de aan-
dacht ontsnapt. "Jammer, want zo'n mijlpaal verdient het om gevierd te
worden'í zeggen Marlies Quaars en Sandra van Dinther van het theater.
"Daarom hebben we met een aantal medewerkers het idee opgevat om
het jubileum als nog groots te vieren met een TP Reiinie op zondag 11
juni. ledereen die in de afgelopen 40 jaar werkzaam is geweest bij 't Casi-
no, dan welbijTheater aan de Parade is van harte uitgenodigd!"

Door Lonneke Voets

De geschiedenis van Theater aan de Parade begint in 1836 als de Sociëteit
Casino zich vestigt aan de Papenhulst. InL934 wordt aan de Parade een
nieuw theater gebouwd. Veertig jaar later; in L974, gaat het pand tegen
de vlakte en in 797 6 opent het huidige theater haar deuren. Pas in 1994
verandert de naam Casino in Theater aan de Parade, om de verwarring
met een casino waar.'je kunt gokken te voorkomen, Veel (oudere) Bos-
schenaren spreken echter nog steeds van't Casino als ze het over Theater
aan de Parade hebben, "Na veertig jaar leek ons een jubileumfeestje wel
op zijn plaats. Helemaal nu een nieuw Theater aan de Parade in zicht is.
We willen dit graag vieren met iedereen die ooit in TP heeft gewerkt. Zo' is
het idee voor de TP Rerinie ontstaan", aldus Marlies en Sandra.

Anekdotes

De reiinie is voor alle medewerkers die in de afgelopen 40 jaar werkzaam
zijn geweest inlt Casino en/ofTheater aan de Palade. "Dus ookvoor stagi-
aires, vrijwilligers en freelancers", zegt Marlies. "Het lijkt ons geweldig om
herinneringen op te halen en leuke anekdotes te delen, We zijn het archief
ingedoken en troffen daar een schat aan fotomateriaal, video-opnames,
oude posters, krantenartikelen en allerhande attributen uit vervlogen tij-
den aan, Deze gaan we zeker tentoonstellen in de foyers!"

Casino de Musical - van Opera tot Oeteldonk
Van 8 tot en met 18 juni wordt de grootschalige muziektheaterproductie
'Casino de Musical - van opera tot Oeteldonk' opgevoerd in Theater aan
de Paracle. De musical geeft met humol drama, fictie en werkelijkheid een
kijkje achter en voor de schermen van de Bossche schouwburg. Sandra:
"Voor veel mensen die ooit bij_'t Casino of Theater aan de Parade hebben
gewerkt is het een feest van herkenning. Hoe leuk is het om op zondag 11
juni met alle (oud-)collegals de matineevoorstelling van 'Casino de Musi-
cal'te bezoeken? Na afloop heffen we het glas en is er volop gelegenheid

om bij te kletsen. Om 13.00 uur starten we met een feestelijke onwangst
en het programma eindigt omstieeks 19.00 uur. Het belooft een gezellige

middag te worden met muziek, veel sentiment, een hapje, drankje en een
aantal leuke verrassingen ! "

Aanmelden voor de TP Reiinie
Marlies: "Er hebben zich al veel geïnteresseerden aangemeld via social
media,maar aangezien niet iedereen op Facebook of Twitter zif hopen
we yia deze weg nóg meer oud-collega's te bereiken, fe kan je aanmel-
den 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-medewerkers van't Casino ofTheater aan de Parade: zegt
het voort!"
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