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No Place for Jennifen, Jango Edwards
en reprise f{KT in theater Purmaryn
PURMEREND
Donderdag 18 september -treedt op in
theater De Purmaryn de wouweliike a capella-groep No
Place for Jennifer met hun programma Vocomotion Pictures,

De avond begint om 20. I 5 uur en
de toegangsprijs is f 22,50.

Jango Edwards
Vrijdag'il september

staat in het
teken van Jango Edwards met de
voorstelling'Mum'. Een intieme
show die drijft op zijn ervaringen

het tweede avondvullende thea-

terprogramma van de groepi
Handelsmerken van de groep
zijn onder andere het uitzonder-

opgedaan gedurende 26 jaar
clowning en 46 jaar leven.
De voorstelling maakt gebruik
van video-projectie, computer
dia-projectie, digitale muziek en
geluidseffecten evenals Jango's
gebruikelijke arsenaal aan kos-

lijke bereik van de stemmen en de

adembenemende

vocale

be-

kwaamheid. Maar ook de pittige
cabarateske humor en het leit dat
ruim de helft van het programma
uit eigen repertoire bestaat zrjn

tuums en rekwisieten.
Toegangsprijs f 27,50.

opt'allende zaken.
In Vocomotion Pictures geeft de
groep op speciale muzikale wijze
haar visie op de vrouw. Regelmatig pakt de groep flink uit met ste-

vige swingende nummers maar
ook durft zezich klein en breekbaar op te stellen.

NKT Theaterproducties brengt
op zaterdag 20 september een re-

i

prise van de familievoorstelling
De wereld van Mathijs. Een musical voor iedereen die nog kind
durft te zijn, geschreven door
Manja Siebrecht en van muziek
voorzien door Erik van der

Wurff.
De voorstelling begint om 19.30

uur; de toegangsprijs is / 17,50,
CJP / 15,- en voor.kinderen tot
l3 jaar / 10,-.

Op donderdag 25, vrijdag 26 en
zaterdag 27 september houdt de

groc:p Purper try-out ait het
proqramma Sixpack. Erik Brey,

brengt op zaterdag 27 septemt,
de solo voorstelling Reinaart

,

Vos. Het onsterfelijke verhl
over de struggle for life van e,

Purper-lid van het eerste uur gaat
de glroep voor minstens één pro-

zondaar.
Beschuldigd van zware misdaci,

plaats

moet'Reinaart voor het hof vc
schijnen.,en wordt hij ter doi
veroordeeid, maar bij het laals

gralnma verlaten.

Zijn

wordt ingenomen door twee rasmuz:ikanten die ook als zangers
en r:abaretiers hun sporen hebben verdiend, Martin van Dijk en
Torn Barlage. Zij werkten in hei
verleden al 'ftleerdere malen Samen, onder andere iri de.shows

woord dat hem wordt

gegun

ziet hij kans zijn naam te zuiv(
ren.
De toegangsprijs is f 2l , met C-l

f

18,50.

van Adèle Bloemendaal.
-

Toegangsprijs f 25, CJP f 22,50.
Ingeborg Urjt den Bogaarâ

Jango Edwards, vrijdag I
september in De Purmaryn.

(Foto: Ian Patrick

