
Stag€ Afrafus etr Áni|no prcsenteren Land in ácht'Een stuk met humor enspanning'
stichtina Stage Affairs
pfesenteelt oP 20 en 21
juni een bijzonder€ prc
dudie: met medewe dng
vall 19 l€den !?n speciale
dansschool Animo, allen
met e€n r€rstandeqikê be
perking, wordt 'Land in
zichf drie k€€r opg€voerd
in De Blaure Kei. Stad$
Iaant veghel volgt de vor-
dering€n en taeedt in gê
sprek met med€w€rkels-

Corné BÉken van speciale
dansschool Ànimo spe€lt
Dikke DruiÍ
''Het is eeD hartstikke leuk
om een keer totreel te spelen,
zekcr iD een uitvoering ais
dezelHêt is Êen eraring die
ik nog nooit meegemaakt
heb. Danser doe ik a] zo lang,

maar met toneelspelen heb
ik eigeDlijk geerl ervadng. Ja,
fwintig jaar geleden heb ik
wel eens m€egedaan in èeir
stuk, maar dit is iets heel an- .
ders. Ik heb er veel zin ir en
leefer echt naar toe. Ik speei
Dikke Dmií een soort prc-
fessor die in een boot helpt
zoek€n naar overboord gesla-
ger matroze!. Die rcl past
wel bij mii.Ik zo iedereen
aanraden te komen kijkeD.
Punt één omdat het êên stuk
wordt met mensen met een
lichte of zwaarder€ bepeÈ
king, dat komt al nooit voor,
maar ook omdat het een heel
erg mooi strk is met humor
en spanning edn. Het is voor
ons allemaal eeD hele uitda
ging om met rclatiefwei g
rcpetitie toch zo'n mooi sn *
op de planlGtr te krijgen-"

Marga Schouten van spÈ
ciale dansschool Animo
speelt vissersvrouw en

"In het begin was het keispán-
neDd, maartotnu toe is h€t
ookkeileuk. Z€lf speel ik een
vissersno w' nei als mijn
zus Monique trouweDs. W€
moeten een dàÍsje doen en
iri eeD groep een lied zin
gen. Toneelspelen, zinger en
dansen tegelijk ís moeilijlr

maar het is te doeÍ. Ik speel
ook nog in een dierenact,
als leeuw Twee spele$ zijn
g€en lid ran Animo: Ninê en
Eíc en als ik mijn m€Dins
mag zegen: die kunnen het
zó goed overbrengén op de
andere spelels! Het gaat
heel goed samÊn. Strai(s bij
de voorst€llingen zijn er vast
een hele hoop zenuwachtig
er ik ben er daar één va11,
maar toch hoop ik dat er
veel mensen kom€n. Toen
we folde uitdeelden in het
centrum lvaren de mensen
in iedêr g€vál à1 hêel enthou-
s iêÍ l '

Kaarten rcor LaÍd jn Zicht là
9,s0)zijn in De Blauwe Kei

te koop. Ilr is één ,,oo$telling
op wljdas 20 juni en twee o!
zaterdag 21 juni.


