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Op zondag 6 september organiseren het Nationale Toneel en NTjong activiteiten voor jong en
oud. In de Koninklijke Schouwburg spelen acteurs Anniek Pheifer, Mark Rietman en Vincent
Linthorst nog 1 keer hun succesvolle Paradevoorstelling 'Liefde is een donut'. In Theater aan
het Spui improviseren acteurs van het gezelschap tijdens een eigen variant van 'De Vloer
Op'. Kinderen kunnen zelf aan de slag tijdens de knutselworshops van NTjong in de KS en
Theater aan het Spui. Zin om te zingen? In Theater aan het Spui kan iedereen meedoen aan
karaoke met liedjes uit de voorstelling 'Het schaap Veronica' van Annie MG Schmidt.
Uiteraard zijn er ook mooie kortingen tijdens het Haags Uitfestival. Op het Lange Voorhout
zijn we aanwezig met een stand waar je meteen kaarten kunt kopen voor het nieuwe seizoen.

De vloer op
Om 13.30 uur speelt het Nationale Toneel een improvisatieprogramma Theater aan het Spui.
Hierbij worden situaties uit de stukken Solness, The little foxes en De revisor gebruikt als
basis voor improvisatie. Geen tekst, alleen wat simpele kledingstukken en attributen. De
uitkomst is vaak komisch, soms ontroerend, maar altijd verrassend, want niets is afgesproken
en niets staat vast. Met Antoinette Jelgersma, Hannah Hoekstra, Pieter van de Sman, Jappe
Claes en Stefan de Walle.

Liefde is een donut
Om 16.00 uur speelt het Nationale Toneel de Parade-hit Liefde is een donut met Anniek
Pheifer, Vincent Linthorst en Mark Rietman. Een vrolijke voorstelling over eenzaamheid,
verlangen en liefde. Met hoogtepunten uit de toneelliteratuur, hartverwarmende muzikale hits.

Meezingen met de Schaapkaraoke
Gezelligheid zoals in de jaren 50? NTjong verbouwt de foyers van Theater aan het Spui en de
Koninklijke Schouwburg tot een huiskamer á la Het schaap Veronica van Annie M.G. Schmidt.
Met een flinke dosis knusse burgerlijkheid en natuurlijk een kudde schapen. Kom knutselen of
zing zelf mee met de Schaapkaraoke!

Uit met korting

http://www.nationaletoneel.nl/veronica
http://www.nationaletoneel.nl/donut
http://www.nationaletoneel.nl/derevisor
http://www.nationaletoneel.nl/thelittlefoxes
http://www.nationaletoneel.nl/solness


In het festivalhart, op het Lange Voorhout, stunten het Nationale Toneel en NTjong met hoge
kortingen. Bezoekers krijgen het tweede kaartje voor de helft van de prijs.

Nationale Toneel
http://www.nationaletoneel.nl

NTjong
http://www.ntjong.nl
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WOORDVOERDER

OVER HET NATIONALE TONEEL

Het Nationale Toneel is het stadsgezelschap van Den Haag en het grootste gezelschap van Nederland. We
vertellen de verhalen van onze tijd, voor mensen in onze tijd aan de hand van het klassieke en moderne
theaterrepertoire. We zijn te zien in de theaters in Nederland en daarbuiten, met voorstellingen voor
volwassenen en jeugd (NTjong). Toneel dat raakt, vermaakt en aanzet tot nadenken. Rondom de
voorstellingen verzorgen we educatieve projecten en Babel, het nieuwe politiek-maatschappelijke programma van
het Nationale Toneel.
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