Vrijdag 9 maart
Frank Boske avondvullend
“De Mazzel van Pech” de voorstelling.
Aanvang voorstelling 20.30 uur
Koffie vers gezet vanaf 20.00 uur
Inclusief pauze- en napraat consumpties
ALL-IN-UIT voor 10 euro
Je wordt vriendlijk verzocht je bijdrage gepast en contant te doen bij aankomst.
Reserveer s.v.p. via info@dorpsstraat23.nl
Franks Huiskamertheater bevindt zich in de locatie voor training en coaching aan de
Dorpsstraat 23 1901 EH Castricum.
Is het cabaret? Is het stand-up comedy? Is het kleinkunst? Is het theater?
Het is in ieder geval om te lachen én te janken maar je gaat absoluut verrijkt naar huis!
Frank maakt wat mee als slechtziende en vertelt over zijn ervaringen in het wenningsproces.
Met ontstellende maar veel vaker ontroerende verhalen lacht Frank zich een weg door het
leven. En hij is openhartig over de schaduwzijde van verlies, over de drempels, de blunders en
het verdriet. Mááárrr,, zegtFrank; de ellende kan zo groot niet zijn of er mag gelachen worden.
En lachen laat hij je dan ook uitvoerig en uitbundig terwijl je uiteindlijk blij, enthousiast en
misschien een beetje teut (want het kán weer) huiswaarts keert.
Het is te danken aan Willem, deelnemer aan mijn workshop in Alkmaar laatst, dat deze
voorstelling speelt. Hij vond de workshop al een cabaretvoorstelling meldde hij. Reden voor
Frank om een unieke interactieve theatervoorstelling te maken. 9 maart is de première en
leggen we de rode loper voor je uit!
Néé, je hoeft niet mee te zingen met liedjes en je bent ook niet de sigaar als je op de eerste rij
zit. Een interactieve theatervoorstelling laat iedereen in zijn of haar waarde.
De mazzel van pech is een verhaal over kwetsbaarheid en kracht, afhankelijkheid en hulp en
over kiezen en je tanden ergens inzetten.
Maar vooral ook hoe leuk het is om een politieagent klappen te verkopen zonder op je vingers
getikt te worden! Hoe Mozes zich moet hebben gevoeld toen de zee voor hem week! Over
ongewenste intimiteiten zonder rel! Over de magie van kwispelen! Over het licht van donker!

