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Informatie over de activiteiten van
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Beste omwonenden ,
Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt hebben wij onze intrek genomen in het hoofdgebouw van het
Snouck van Loosen Ziekenhuis.
TGD huurt hier, samen met een aantal andere bewoners, meerdere ruimtes van stichting de
Zwerfkei, om het gebouw te bewaken, maar vooral om er in de maand juni een aantal
voorstellingen te vertonen en rondleidingen te geven.
Dit alles is in overleg met zowel de gemeente als de Nijs gegaan en goedgekeurd.
Graag houden we u op de hoogte van alles wat er staat te gebeuren.
De voorstellingen zijn een remix van verhalen van Tsjechov, die zoals u misschien weet , ook arts
was en weldoener voor de minder bedeelden, net als mevr. Snouck van Loosen.
Omdat we de unieke kans hebben gekregen dit in het oude ziekenhuis te doen, maakt het een
dubbel mooie kans.
De tuin van het terrein zal ook worden gebruikt. We ontvangen het publiek aan de Vijzelstraat
entree en begeleiden ze dan naar de tuin waar het verhaal begint en hier wordt ook de pauze
gehouden. Er zal (onversterkt) een strijkkwartet in de tuin spelen.
De voorstellingen kunnen per keer ongeveer door 64 mensen worden bezocht, dit betekent dus
voor ons dat we meerdere voorstellingen per dag moeten geven om uit de kosten te komen.
Voorstellingsdata: 1,3,8,9,10 juni.
Op zaterdag 2 juni geven we rondleidingen in het gebouw met verhalen uit het Archief van het
ziekenhuis.
U ontvangt later nog een nieuwsbrief over de verdere ontwikkelingen en een uitnodiging voor één
van de repetities.
Uiteraard hopen we dat u ook komt kijken en genieten van deze unieke kans.
Maar vooral willen we u niet tot last zijn.
Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met;
Eline de Zoete (productieleider) 0625170991

Vriendelijk groeten, namens Toneelgroep Drommedaris,
Eline de Zoete, productie.
www.tgdrom.nl
www.drom.nl

