
Burgernut presenteert:

La Mucca è Morta

Een komische thriller met een I taliaans tintje. Marco heeft jaren in Italië gewoond, 
maar nu zijn oude tante is overleden en hij de erfenis heeft gekregen keert hij terug naar 
De Polder. Maar niets is meer wat het lijkt en waarom mag hij niet in de kelder komen?
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hoofdsponsors!

www.en-design.nlWij wensen u een prettige voorstelling!
Locatie: MFA de Groote Molen , Seevancksweg 93 te Oosthuizen. De zaal gaat een half uur voor aanvang open. De kaarten zijn te koop bij 
Kadoshop Ieniemienie, Raadhuisstraat 35 te Oosthuizen en op de website. Verkoop in de winkel en op de website  vanaf 28-02-2020!  
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Deze voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de ondersteuning van:

Wilt u ook sponsor worden? 
Dat kan. Neem contact op met één van de bestuursleden 

of mail: toneelgroepburgernut@gmail.com
www.burgernut.nl

Entree:         € 10
Donateurs die onze voorstelling 
bezoeken maken kans op een 
heerlijke verrassing!
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BESTEL UW KAARTEN
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La Mucca è Morta

Wilt u zeker zijn van een kaartje? 
De voorverkoop start vanaf 28 februari 2020. Kaarten zijn dan zowel 
online te koop als bij Kadoshop Ieniemienie. Bestel snel, want op = op!

R o l v e r d e l i n g :

LA MUCCA Ē MORTA

Een komische thriller met een Italiaans tintje.

Marco  de Wit   Sander Kuijpers

Valentina de Wit-Constatini Evelien de Groot

Jovani de Wit   Kenneth Sens

Koos de Wit    Cor Koning

Berry de Wit    Hielke Jager

Daisy de Wit -Versnoeven  Laura Herlé-Ruys

Rico Versnoeven   Peter Schavemaker

Constansa Surovic   Petra van den Akker

Patrizia Mol    Bianca Slager

Dr. Bernhard van de Velden  Arie-Jan Beets 

Agnes  Groen    Margreet van Rijswijk

Eva Groen    Jonna Vink  

Camilla Vendetta   Marisca Altena

    

Regie     Gerard Meij

Souffleuse	 	 	 	 “Burgernut“

Grime	en	kapwerk	 	 	 “Burgernut“

Decor,	licht	&	geluid		 	 “Burgernut”

Marco heeft jaren met zijn gezin in 
Italië gewoond, maar nu zijn oude 
tante is overleden en hij de erfenis 
heeft gekregen keren zij terug naar 
De Polder in Nederland. 

Marco is blij met deze goede reden 
om terug naar Nederland te gaan. 
Niemand mag namelijk weten dat 
hij in Italië gezocht wordt door de 
maffia omdat hij verantwoordelijk 
was voor een mislukte drugsdeal. 
In het rustige dorpje De Polder 
zullen ze hem niet gauw vinden.

Hij erft een oude boerderij. Hij krijgt 
er echter zijn oude vader ook bij. 
Koos, de vader van Marco is de 
broer van de overleden tante. 

Dokter van de Velden, de huisarts 
van Koos komt iedere dag langs. 
Is dat niet wat overdreven? 

Koos heeft één regel en dat is... 
dat er niemand in de kelder van de 
boerderij mag komen. Waarom dat 
nou toch is?

Wij wensen u een fijne voorstelling.
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