
Je bezoek aan de première Ifigeneia Koningskind
Zaterdag 7 oktober première Den Haag en tournee t/m dec 2017
05 OKTOBER 2017

SAMENVATTING

Aanstaande zaterdag 7 oktober bezoek je de première van Ifigeneia Koningskind om 19.30 uur in

Theater aan het Spui, Den Haag. Jouw kaart(en) liggen klaar bij de persbalie.

Scènefoto's
Je kunt de scènefoto's van Ifigeneia Koningskind via deze link downloaden. De foto's zijn gemaakt
door Bowie Verschuuren, naamsvermelding verplicht.

Bubbels en bites!
Je bent van harte uitgenodigd om na afloop van de voorstelling met ons te proosten. Naast het
gezellige glaasje bubbels bieden we Griekse hapjes aan. 

Bereikbaarheid en parkeren
Theater aan het Spui is gevestigd aan Spui 187 in Den Haag. Het theater is gemakkelijk met het
openbaar vervoer, fiets of auto te bereiken. Maak een persoonlijke routebeschrijving. De
dichtstbijzijnde parkeergarage is Parking Stadhuis (Spui 70). Waardekaarten à €9,- voor deze garage
zijn te verkrijgen bij de informatiebalie. Hier vindt u meer informatie over ons parkeeraanbod.

//

aanvang | 19.30 uur
pauze I deze voorstelling heeft geen pauze
einde| 20.50 uur 
locatie | Zaal 1 - Theater aan het Spui

//
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Yara van der Putte
yaravanderputte@hnt.nl 

06-41041198

CONTACTPERSONEN

OVER HET NATIONALE THEATER

Sinds 1 januari 2017 zijn het Nationale Toneel, NTjong, Theater aan het Spui en de Koninklijke Schouwburg Het
Nationale Theater (HNT). Het Nationale Theater is het grootste reizende toneelgezelschap van Nederland en
beschikt over meerdere eigen zalen in Den Haag. Het Nationale Theater maakt met een groot acteursensemble
theater voor jong en oud, door gevierde regisseurs en aanstormend talent. Seizoen 2017-2018 is het eerste
volledige seizoen waarin de gebundelde krachten van Het Nationale Theater zichtbaar worden.
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