TROJE - hoe liefde een stad verwoest
Stichting De Theaterbakkerheij

worden of strijdt in naam van de

presenteert na het enorme succes

liefde. Om de onneembare vesting

van ‘DeTitanic’ een nieuwe muziek

binnen te dringen verzint Odysseus

theatervoorstelling: ‘TROJE, hoe liefde

een list: Het paard van Troje. De uren

een stad verwoest’.

van Troje, de stad van de rijkdom en

Doet u ook mee?
Wilt u Stichting De Theaterbakkerij
helpen? Wordt u ook een van de
sponsors? Zoekt u een uniek en
volledig verzorgd bedrijfsuitje met
uw medewerkers? Of wilt u een
arrangement met uw vrienden en

de mooie paarden, zijn geteld.

familie? Alles kan!

en oorlog, rivaliteit en hebzucht,

Enkele feiten

Kijk voor alle mogelijkheden op

helden en lafaards. Voor de Theater

Troje wordt gemaakt door en met:

bakkerheij zijn dit de ingrediënten

80 spelers, 150 vrijwilligers, 170

voor een groots en ambitieus project

kostuums, 40 enorme decorstukken,

dat tot een theatraal spektakel gaat

live band. Alles met de modernste

leiden voor jong en oud. Helena,

theatertechnieken en onder

koningin van Sparta en een van

professionele begeleiding. Naar

de mooiste vrouwen van haar tijd,

verwachting trekt het spektakel meer

is geschaakt door de Trojaanse

dan 8000 bezoekers.

non-profitorganisatie met een

verschillende regio’s vormen met

Speeldata

ondersteunen dan biedt deze

moeite een eenheid en proberen

Troje wordt van 5 t/m 19 mei 2018

haar terug te halen. De belangen

gespeeld in het ‘Sortimo’ Theater,

van iedere vorst zijn echter anders.

de sporthal naast Concordia

De één wil de kunstschatten en het

te Haastrecht en van 21 t/m 30

goud van Troje, een ander wil macht.

september 2018 in de Goudse

Weer een ander wil onsterfelijk

Schouwburg.

Troje is een tijdloos epos over liefde

prins Paris. De Griekse vorsten van

www.trojedemusical.nl of neem
contact met Ruud Bakker op
06-51148031 of Cor Starreveld op
06-14436249 of stuur een mail naar
info@theaterbakkerheij.nl
De Theaterbakkerheij is een
ANBI status. Mocht u hen willen
status u financieel voordeel.
Zonder de participatie van diverse
fondsen en bedrijven gaat het niet
lukken. Uw bijdrage, in welke vorm
dan ook, is dan ook meer dan
welkom.

VOOGT Open Podium
VOOGT biedt kansen. Aan bedrijven, organisaties en particulieren. En aan goede doelen. Daarom bieden wij in deze uitgave van
INTO business een kans aan Theaterbakkerheij. Omdat ook zij een plekje in de spotlights verdienen. Daar bent u van verzekerd.
Kent u ook een goed doel dat een Open Podium verdient? Geef het door via onze website en wie weet staat úw goede doel de
volgende uitgave in de schijwnwerpers. Meer informatie over dit initiatief en de voorwaarden vindt u op www.voogt.nl
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