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Het Jeugdtoneel speelt voor de 8ste keer!!!
Van onze verslaggever Tibbe

Berg aan de Maas. In het begin van de lente
is het weer Musical time. De musical “Het Dak
eraf” van de afdeling Jeugdtoneel van de
Bergse Brök Jeug gaat in première. Het Dak kan
er af want ze gaan weer spetteren!
Sinds de oprichting acht jaar geleden worden
prachtige musicals live vertolkt op het podium
van het MFC. Dat is anno 2016 een geweldige
prestatie. De 13 jeugdige talenten zorgen op 16 en 17 april voor een spetterend spektakel. In
een zeer verrassend en eigentijds decor zullen
ze u trakteren op een geweldige voorstelling.
Wij wensen alle spelers, Miranda, Marloe en Tiny
en de mensen achter de schermen heel veel
succes!! Toi,toi,toi. Spotlight aan, laat u maar
verrassen.
Wij wensen jullie een prettige voorstelling toe.

Bij ons zijn de pannen eraf!
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DJ Tom draait door
We hebben een dak boven ons hoofd
Kom naar onze party met dj Tom

Zaterdag 16 april aanvang 19.00 uur

Daklozencentrum bij Irma

Steve Mek Sjeek
Door onze plaatselijke verslaggever
Irma (Charlène Prop) maakt zich grote zorgen!
Steve Mek Sjeek (Bram Aelmans) heeft zich al
dagen niet meer laten zien. Navraag leert dat hij
in opdracht van Wethouder Lach en Traan (Thijs
Wenmaekers) meer klussen als bewaker heeft
aangenomen. Nadat Jaap Jan van Westelaken
(Thijs Wenmaekers) hem de smaak van geld
heeft laten proeven krijgt hij er geen genoeg van.
Anne Fleur van Westelaken(Britt Stoelinga)
maakt zich zorgen. Altijd weer dat geld! Bah!
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Heeft u een pan af? Lekt het dak?
bij

Diederik Nattigheid

Van onze correspondent uit Berg aan de Maas.

bent u aan het juiste adres!
Dag - en Nachtservice
Bel 06-12345678

In deze uitgave willen we stil staan bij alle hulp die het
Jeugdtoneel steeds ontvangt. Frank Wenmaekers
coördineerde de decorvervaardiging en decoropbouw.
Samen met Sebastiaan Wessels en Jos Berg hebben ze
heel wat avonden getimmerd en geverfd. Jo van Erp zorgt
voor de reclame op de site, het drukwerk en is er ook al
voor de 8ste keer bij voor de opbouw en hulp bij decor en
licht. Jacqueline van Alpen maakte weer prachtige foto’s
en een fantastische poster.
Een knap staaltje grimewerk wordt ook dit weekend
weer geleverd door het inmiddels zeer bekende en
deskundige grime team bestaande uit Esther Meex,
Angelique Hornesch, Esther Aelmans en Corine
Wessels. Wim Gelissen zorgt al 8 jaar voor een
perfecte sound. Namens Miranda, Marloe en Tiny, de
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Op zoek naar Gwendolyn
Minoes
Het spookt in Pot en Pan
Hospitaal Abnormaal
It’s A Kind of Magic
@Oasië
Hakuna Matata.

toneelclub:

Dank je wel allemaal!

