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Vrijdag 18 oktober 2019
Aantal bezoekers: 85
Respons sterrenkaarten: 52
11 **** 4 sterren: goed
- Als de eerste avond al zo is …. bijzonder – herkenbaar – jong + oud –
- Pracht idee, fijne mensen met indrukwekkende verhalen. En top geluid.
- CHAPEAU ! Een voorstelling met diepgang en humor. Goed gespreels! Mogen jullie trots op zijn. M.
H.
- Indrukwekkend spel te plaatsen in de hal van een vliegveld. Je bent van slag en weet er niets te
vinden, alles vreemd. Complimenten aan spelers en regisseur. C. H.
- Heel goed gedaan, zeker voor een première. Top!
- Niet bepaald vrolijk stuk
- …. Energiek, wat ….. jullie doen! Pijnlijk echt. Dank
- Mooie voorstelling zeker gezien de persoonlijke verhalen om hiermee naar buiten te komen. Goed
gedaan
- Zoals begrepen pas in april gestart, zeer veel dingen herkenbaar, aantal konden zich goed inleven.
Chapeau voor iedereen!!!
- Wederom genoten van jullie voorstelling! Prachtig neergezet: een verhaal op de voorgrond en de
slow motion op de achtergrond. Samen duidelijk gegroeid in het spel; die eenheid is te merken. Het
was geweldig, maar toch ‘n “goed”. Persoonlijk was ik bij “Sjöld” nèt wat meer onder de indruk van
het verhaal. J. M.
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41 ***** 5 sterren: geweldig
- Prachtig!
- Geweldig!
- De spelers zijn zó enorm gegroeid in hun spel sinds ik ze ken. En ook veel nieuwe acteurs:
aanwinsten! Ben erg onder de indruk van hun acteerprestaties. Ben geboeid geweest vanaf het begin
tot het einde. Heel bijzondere regie en effecten. Mooie aankleding. Gedurfd! Heel knap gedaan. Al
dat plastic is echt een vondst. Chapeau! C.
- veel humor heel goed gespeeld!
- was geweldig
- Emotie was goed voelbaar. Intens, mooi dat jullie wilden en konden delen. Dank jullie wel. Veel
succes verder en tot ’n volgende
- Prachtig
al die verhalen dans = breekt alles pos. Voorstelling kan iets korter wel heel leuk
- Boeiend van begin tot eind. De complimenten
- iech voond ’t hiel erg sjiek. Veer höbbe good gelachen.
- in 1 woord geweldig! Wat heb ik gelachen
-wow, wat heb ik genoten jullie terug te zien op dat Podium. Gewoon Geweldig Awkward Beautiful!
Xx B.
- was een mooie voorstelling
- Uitstekend toneelspel. Heel speciaal dat het toneel gebaseerd is op eigen verhalen/ervaringen. Het
plezier in het toneelspelen straalt er vanaf. Chapeau
- Goed gespeeld Maar als je werkelijk stilstaat bij hetgeen gezegd wordt bepaald geen vrolijk stuk.
Pijn en niet te vervullen wensen.
- Super !
- Supersjiek ich voont ut spannend Chapeau veur uuch allemaol
- Voortdurend van alles te zien (bij iedereen op het toneel): onderhoudend - Ontroerend - Pijnlijk
echte details Ik heb genoten!! J.H.
- Het was echt leuk geweldig topi groetjes I.
- Super!
- Super top gedaan!!
- TOP !
- SUPER !
- I’m not a dutch speaker, so it’s hard to rate the performance, BUT the acting of all actors was
AMAZING ! Good job! The slow motion was excellent! M.
- Ingrijpend, prachtig vertolkt, wat een moed om jezelf neer te zetten Mijn complimenten Tamara
en alle spelers
- Prachtig Volkstheater !
- Jullie waren super! Gelachen, geraakt en onder de indruk van deze groep bijzondere mensen.
- Very funny (although I didn’t understand everything). Emotions were beautiful x is was beautiful to
see everyone so involved in the piece !!
- Origineel Heftig Indrukwekkend + Humor
- toppie tope ! leuk leuk !
- toppie toppie ! leuk leuk!
-Top! Leuk gr J.
- De echo op de stem van de vertelster …
- Dit was meer dan theater. Wat een super voorstelling !!! Hier kunnen jullie trots op zijn.
- Mooi gespeeld, indrukwekkende verhalen, overtuigend, echt Boeide constant
- Sommige acteurs iets duidelijker laten spreken. Voor ’t overige was ’t geweldig
- De voorbespreking van de regisseur Tamara is een waardevolle bijdrage van de kern v/h
theaterstuk NÈS. Heel goed neergezet door de spelers en ondanks een hoop ellende lachwekkend en
goed neergezet. ”Chapeau”!
- Ga zo door!
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- Fantastische voorstelling!! Heel veel respect voor alle spelers, mooi spel en ontroerende verhalen
en ervaringen. Complimenten ook voor de regie. Eén keer kijken is eigenlijk niet genoeg! Proficiat en
geniet van alle voorstellingen dus nog komen! Iedereen moet dit eigenlijk zien! E.T.
Zaterdag 19 oktober 2019
Aantal bezoekers: 82
Respons sterrenkaarten: 67
1 *** 3 sterren: voldoende
- Zijn er ook positieve ervaringen? Niet mijn genre, maar een pluim voor alle spelers. Petje af!
16 **** 4 sterren: goed
- Indrukwekkend Kippenvel van alle persoonlijke verhalen Dank voor het delen hiervan!
- Ontzettend goed gespeeld. Iedereen bleef in zijn rol. Complimenten!
- Goed geacteerd, mooie verhaallijn, echte levensles
- (smiley)
- Mis positieve ervaringen, die zijn er vast ook geweest!! Spel erg goed, vooral de jongste 2 meisjes.
- mis het positieve – wel heel goed gespeeld – soms ff overdreven vloeken – sociale werkelijkheid
komt goed naar boven toch al bij al fucking good.
- Veel ellende, weinig positiviteit. Maar zo knap om dit te durven delen en spelen. Top gedaan !!
50 ***** 5 sterren: geweldig
- heel goed alleen ik snapte het einde niet
- 11 ster Miloud
- Zeer leuk verhaaltje met interessante personages. Jet lokaal dialect heb ik niet altijd even goed
verstaan maar het geeft het spektakel dat kleine beetje meer karakter. Daarbij was het acteren en
het uitbeelden goed genoeg om een duidelijk beeld van hun verhalen te krijgen. Dikke proficiat aan
iedereen! K.
- 1e toneelvoorstelling voor mij ooit! Top !!! ga ik vaker doen!
- Top Jullie hebben het goed gedaan Ben trots op jullie Klasse
- Ik vond het erg binnenkomen deze voorstelling. Vooral omdat ik mezelf en de situaties herken en
me er zelf ook in terug zie. Mooi om te zien hoe de acteurs hun verhaal kunnen uiten door middel
van toneel. Chapeau voor iedereen !
- het was een supermooi vertoon! Ik kik ernaar uit om volgend jaar weer te komen. Eigg moet dit elk
jaar. Echt goed proficiat
- Prachtig, mooi, emotionele voorstelling. Vol humor. Persoonlijk vind ik dit de mooiste voorstelling
wat BTM ooit heeft gemaakt, ik ben supertrots Chapeau! X M.
- Prachtig, ontroerend Geraakt
- Zeer indrukwekkend! En kwetsbaar. Super!
- Prima al die verhalen. Goed gespeeld Een lach en een traan Bedaank
- Respect voor al deze spelers die hun verhaal durven vertellen. Chapeau! Knap geregisseerd
- Super leuk bedacht. Mooi dat er eigen verhalen worden vertelt (smiley)
- Vond het heel knap hoe goed en overtuigend iedereen speelde. Theatrale types. Heb me geen
moment verveeld vind ik heel knap. Stuk zat slim in elkaar. Komplimenten voor de regisseuse.
- GENOTEN !!! Dit is geen buurttheater maar gewoon TOP theater. Verheug me nu al op de nieuwe
uitvoering !!
- Grandioos weergegeven!
- Heel goed geacteerd, alleen ik snapte het einde niet. GA ZO DOOR!
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- Jullie waren toppie!
- super top.
- geweldig
- Heel mooi Goed gespeeld veel oog voor detail Aandoenlijk! Dus: un groet complemint veur uuch
allemaol!!
- fantastisch ! Complimenten voor spelers èn regie !
- het was top
- super leuk opgezet erg vermaakt
- Het was gezellig, en er zat leuke humor in het stuk.
- ’t was heel mooi
- geweldig
- in één woord Toppie
- chapeau, genoten. Geer zeet Toppers
- Heel leuk
- ’t waors sjiek!
- ontroerend.
- Een geweldig stuk wat boeit van begin tot einde kompleminte
- Nog !!
- Toppie
- Top crew (hartje)
- Toppers!
- toppie
- Geweldig – Super gedaan
- Fantastisch gedaan jongens. Jullie hebben het niveau nog hoger getilt M.
- fantastisch.
- we want more !!!

Zondag 20 oktober 2019
Aantal bezoekers: 112
Respons sterrenkaarten: 87
2 *** 3 sterren: voldoende
37 **** 4 sterren: goed
- Knap gedaan, prachtige groep
- Verrassend goed Top!! Wanneer komt de volgende voorstelling? D.
- Was heel goed Heb genoten.
- Soms kon ik het niet verstaan.
- Geweldige voice over stem. Afwisselend met verve gespeeld. Humor. Geen moment verveeld
- geweldig leerzaam
- Er zou meer samenhang in de dialogen mogen zijn.
- Leuk! Soms wat moeilijk te verstaan.
- Ik heb genoten
- Leuk !
- Indrukwekkende voorstelling. Chapeau.
- ik heb heel veel indrukken en gevoelens na de voorstelling zou dit graag met de spelers willen
delen Chapeau geweldige voorstelling
- goed gespeeld. Mooie vormgeving leuke humor
- deze waardering geldt voor 2 personen
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- knap gedaan komt wel binnen goed op elkaar afgestemd. Mooi !
- De naam hoorde goed bij het toneelstuk. En ook zeer goed weergegeven door de toneelspelers
hun eigen verhaal
- Mooie lading en scene overgangen Heel fijn samenspel om naar te kijken. Chapeau.
- - Wat ‘ talent ! - Herkenbaar – Top gedaan – Paar zéér goede spelers erbij – mooi, multi cultie –
mooi lichtspel, muziek – boeiend spel !
- Mooie voorstelling die ’n inkijk geeft in het leven van mensen. Mooie combinaties gemaakt van
belemmerende overtuigingen. Goed licht, gemaakt door Sander, mijn zoon! Dit is meer dan toneel
het is een spiegel met doorkijk. ….
- Niet altijd goed te verstaan ! Jammer
-Voor amateurs een prachtige prestatie !
- Mooie constructie van drama, humor en top entertainment. Steeds weer een wisselende setting
Geen moment verveeld Prachtig uit het leven gegrepen .. Ga zo door! Perficia !
- Vond het heel goed gedaan
- Pano hou je broek aan gr w.

48 ***** 5 sterren: geweldig
( 1x 4,5 sterren, zonder commentaar)
- GEWELDIG !
- Prachtig geweldig nooit zo’n dag gehad ….
- heel leuk
- super mooi en wat heeft iedereen zich bloot gegeven chapeau !
- Super !
- ik heb genoten
- Fantastisch en zeer indrukwekkend !
- Ontroerend goed en mooi !
- Grandioos Top geweldig super manjefiek xxx
- Was super ! Héél goed gedaan! Een lach en een traan
- Als Hollandse boer was het verhaal niet altijd goed te volgen. Maar geestdrift was geweldig
- Ik vond het geweldig
- Ge-wel-dig ! Wat een top acteurs ! Wat een sfeer Vooral die rooie ! J.J.
- Mam is super trots
- Wat een pakkende voorstelling! Herkenbaar, kwetsbaar en oprecht. Dank jullie wel !
- Ik vond het heel leuk Fijn Toppie J. en M.
- in 1 woord Geweldig
- Complimenten voor het mooie naturelle spel. Heel geloofwaardig
- goed gespeeld
- grappig, ontroerend en inspirerend ! Prachtig geregisseerd en vol overgave gespeeld. Gefeliciteerd
met deze prestatie ! (het waor zeker en vast geine NÈS!) (smiley)
- zeer emotioneel mooi stuk
- - prachtig ! - ontroerend ! – kippenvel ! – mooie verhalen ! – prachtig gespeeld ! Bedankt !!!
- goed gedaan gespeeld - kon alleen niet iedereen verstaan
- in ein woord “chapeau”
- 5+ Ontroerend ! Hilarisch ! Raadselachtig ! Bedwelmend ! Schitterend !
- zeer boven verwachting
- geweldig, diep onder de indruk wat een prachtige mensen en prachtig spel! E.
- Indrukwekkend, knap gespeeld.
- geweldig !
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- geweldig !!
- heel leuk erg gelachen
- ontzettend leuk !!
- geweldig
- Ben echt onder de indruk, geweldig, wat een lef
- Waanzinnig goed! Eigenzinnig, gedurfd, géén seconde afgeleid, aanstekelijk, amusant, fantastische
regie, beter dan prof theater, ook om zo die persoonlijke verhalen naar voren te brengen ! Recht uit
het hart! Echte mensen. Moet meer gespeeld worden. HIER IS THEATER VOOR BEDOELD! TOP TOP
TOP
Vrijdag 25 oktober 2019

Aantal bezoekers: 113
Respons sterrenkaarten: 64
5 *** 3 sterren: voldoende
- Vond het heel knap gespeeld, maar miste soms de humor. Moeder-dier stukje vond ik het sterkste.
Dansje met broek op de enkels miste ik de clou, maar was wel grappig.
- miste m’n kippevel moment … heb wel diep respect voor de spelers kom misschien nog een keer
er gebeurde wèl héél véél !
- uit het leven gegrepen. Iets minder vloeken zou beter zijn. Veel succes.
- Héél goed gespreeld! Maar!!! Over het algemeneen vond ik zelf dat er veel ! meer ! variatie in mag
zitten!
- Ik weet niet zeker of ik het verhaal goed heb begrepen, maar vond de “vader/moederdier”-scènes
geweldig. Muziek + dansje ook heel mooi onderdeel van de voorstelling.
17 **** 4 sterren: goed
- Sommige teksten te snel Jammer van de emotionele momenten. Mooie uitvoering!!
- Goed gespeeld maar ondanks uitleg vooraf was het moeilijk te volgen
- Een toneelstuk met zowel een lach en een traan. Op het ene moment door de heftige verhalen
ontdaan. Tot er plots weer geschater klonk. En dan, als een vonk, hield de stilte mij weer vast en dit
zorgde dan voor een mooi contrast. Kortom een heel leuk stuk. Als ik niet in die paarse stoel zat lag ik
nu naast mijn kruk.
- - spelers waren allemaal goed te verstaan! – alles goed kunnen volgen. – de volgende keer geef ik 5
sterren als ook de “humor” wat meer een plaatsje krijgt. … het moerderdier vond ik geweldig!
- Mooie en energiek samenspel met krachtige persoonlijke verhalen
- Bij vlagen zeer herkenbaar, zelfs ontroerend. Ik verheug me op de volgende keer!
- Het is een bijzonder concept hoe het in elkaar is gezet. De plaats waar ze waren en wat er gebeurde
was een beetje onduidelijk en vraag verder heel leuk
- ontroerend kwetsbaar echt
- Zeer indrukwekkend ….
- Proficiat. Heel goed gespeeld voor amateurs
- goed in elkaar gezet
- goed gespeeld
- knap gevonden goed en duidelijk te verstaan de verschillende verhalen vormden toch een mooi
geheel
- Mooi dat jullie op deze manier jullie verhalen met ons wilden delen. Tiny bleif geweldig!
- Was een goed en mooi stuk. Compliment aan alle spelers
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42 ***** 5 sterren: geweldig
- Complimenten voor de rust en verstaanbaarheid in het spreken zonder aan emotie te verliezen. Een
een grote waardering voor de moed om zo persoonlijk te kunnen en durven zijn. Ik ben er stil van
geworden.
- Bijzondere verhalen mooi theater
- Prachtig theater geweldige verhalen bijzondere performance. Vooral doorgaan met buurttheater
en deze persoonlijke aanpak.
- mooi decor prachtige scènes prachtig mooie mensen verhaal weer heel intensief Extra
compliment voor Frank en Juul … R.
- goed gespeeld met een lacht en een traan succes
- Top
- Heel erg sjiek !!
- Indrukwekkend. Geweldige voorstelling
- Indrukwekkend !
- heel knap gespeeld De opbouw in spanning voel je tot diep in je binnenste. Knap hoor! Even laten
bezinken! Top, dik compliment.
- Sprankelend! Candy for the eye! Wat een leuke groep met spelplezier
- Prachtig! Ontroerend! Heel creatief en mooi spel! Proficiat!
- goede buurt-initiatieven ! …
- Ik vond wel het geluid een beetje raar. Vooral die ..??.. radio en die Jerry Springer scène Verder
best leuk … Moet nog steeds janken xxx RD
- Heel indrukwekend en zo goed gespeeld. Top !
- Aanvankelijk niet helemaal goed te verstaan. Maar verder dynamisch, onderhoudend, met verve
gespeeld. Complimenten
- Super
- Wat een mooie voorstelling, vol van emotie en humor. Bedankt voor de heerlijke avond. Toi toi nog
komend weekend xxx
- Super voorstelling ! erg indrukwekend !
- Complimente na alle mensen! Wat een prachtige voorstelling en wat een verhalen! Chapeau !
-BTM’ers, blijf vooral veel van dit moois maken. Het was een fantastische voorstelling met mooie,
open, ontroerende, shockerende verhalen
- lekker gezellig, ontspannend toneelvoorstelling met de kern v.h. werkelijk leven.
- Heel ontspannend goede inhoud
- Eerste keer in ’t theater voor mij. Zeer ontroerend, mooi en pakkend stuk! Ik kijk al uit naar de
volgende keer! J dikke chapeau aan iedereen xxx D. V. L.
- Leuk en fris
-Top! M.D.
- Ik vind het prachtig dat het allemaal authentieke verhalen zijn, kan niet wachten op de volgende
productie. Succes
- ’t pakde miech ! Super gedaon xxx
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Zaterdag 26 oktober 2019

Aantal bezoekers: 88
Respons sterrenkaarten: 70
1 * 1 ster: slecht
2 *** 3 sterren: voldoende
- 3,5 sterren: heftig – sommige dingen herkenbaar
26 **** 4 sterren: goed
(2 x 4,5 sterren zonder commentaar)
- Zeer professioneel en aangrijpend
- knap theater: afwisselend, diepgang en humor X.
- Goeie dialogen goede lichteffecten leuke koffers … De broeken omlaag was wel leuk.
- - ik vond het heftig. – mensen hebben veel meegemaakt – het is een spiegel van de maatschappij
die je zelf niet kent alleen van verhalen.
- stukje ontwikkeling - Hoe staan de spelers nu in het leven? - Wat heeft ze positief/negatief
beïnvloed?
- Heel mooi gedaan
- Super sfeer neergezet Heel vreemd sfeertje (positief)
- verrassend aangrijpend hilarisch
- Mooie combinatie van bizar, hilarisch en rauw confrinterend. Benieuwd wel naar hoe de nazorg
voor de spelers (en misschien hun omgeving) is geregeld. Hoe dan ook: geweldig
41 ***** 5 sterren: geweldig
- 1 x 4,5 sterren zonder commentaar
- 1 x 4,5 sterren: zeer indrukwekkend, goed gespeeld en verwoord, Top, Toppie
- Boeiend!
- mooi mooi mooi ! Uit het leven gegrepen! ()
- ik vond het in een woord geweldig
- origineel!!
- Knap opgezet, mooi verteld, helaas minder leuke dingen
- Leuke voorstelling op naar de volgende jullie zijn toppers xxx
- Top veurstelling al lang neet mie in ’t theater gewees De ernst en de humor aofwisselend iech
zegk veural doorgaon ! gr: Q. de Mestreechse
- in een woord “geweldig” Super sjiek jullie kunnen trots zijn op jullie zelf! En misschien (hoop ik)
helpt het “de pijn te verzachten? Xxx
- waor sjoen gedaon
- Mijn 2e bezoek aan deze voorstelling! Prachtig om naar te kijken, veel om over na te denken,
ikdrukwekkend. Super! J.
- mooi, oprecht
- puur, herkenbaar, kwetsbaar, echt! weer doen!
- - Knap samenspel – Grappig ook – Begreep ’t niet altijd, soms mentaal niet zo erg
- Geweldig gedaan. Mooi samen!
- Mooi gespeeld! Goede teksten! Prachtige naam!
- Zeer kerkenbaar Goed in elkaar gezet
- aparte manier van spelen.
- Ga zp door!!!
- Een heel goede voorstelling met heftige verhalen. De hele voorstelling geboeid zitten kijken!
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- Het was weer een geweldig kunststukje! Verbaasd en zwaar onder de indruk van alle verhalen, alle
interacties, de dialogen, etc. Eens een “BTM’er”, altijd een “BTM’er`” !! T.
- indrukwekkend vervreemdend toch sterk
- Fantastisch, ontroerend, authentiek. Ik vond het onvergetelijk. Van harte gefeliciteerd met dit
resultaat.
- geweldig, oprecht en bijzonder
- alweer sjevraoje – prachtig, indrukwekkend en ’n club om trots op te zijn, hèèl trots !!
- Knap hoor. Zo mooi gespeeld.
- Chapeau voor de artiesten ! en regie
- Super knap gespeeld !
- Spannend veel gelachen en ook de hele tijd wat verder gewoon Keigoed super Ik genoot er van

Zondag 27 oktober 2019
Aantal bezoekers: 110
Respons sterrenkaarten: 64
8 **** 4 sterren: goed
- Voor amateurs top! Voor enkele spelers: iets langzamer spreken Graag ook de intro in de zaal
doen. Voor de rest: super!
- Ik heb genoten v.d. voorstelling. Het stille spel was bij de verschillende mensen goed! Het
aansluiten tekst goed, wisselingen ook. Persoonlijk vind ik beetje jammer einde. Goed gedaan !!!
-Je voelt constant hoe persoonlijk de verhalen zijn Dat maakt het zó krachtig!
- De diversiteit van spelers en de dialecten vond ik echt fantastisch! Het stuk zat goed in elkaar en
was boeiend van het begin tot het einde! Ik ben aangenaam verrast en kijk uit naar de volgende
keer!!
- Niet te uitgelegd, daardoor poëtisch. Goed verstaanbaar!
- Enthousiast gespeeld. Soms moeilijk verstaanbaar
- Mooi strak gespeeld, nooit melig. Perfect!
56 ***** 5 sterren: geweldig
- 8 sterren (8!): Dat was niet goed maar geweldig. Ongelooflijk hoe deze amateurs (???) speelden in
dit prachtstuk.
- ik vond het zo apart
- NEE Het was mooi
- Geweldig !!! Emotioneel. Alle sketches op waarheid berust Een mooi geheel Knap stukje theater !!!
- Beste stuk tot op heden. Zeer goed geacteerd! Mooie combinatie van intensiteit en op bep.
momenten ontspanning.
- confronterend uitstekend geacteerd !!! !!! ga zo door !
- super wel zwaar als je de speelster kent heel mooi
- goed zo ga zo door
- was super !!
- geweldig
- geweldig C.H. geen woorden voor
-Heftig!
- Bij tijd en wijle erg indringend. Chapeau!!
- Als kluchttheater regisseur vond ik deze voorstelling zeer goed van soort. Dit soort theater verdient
voor mij 9 hoor. Voor toekomst meer hoor. Zeer goed gespeeld !! L.S.
- RILPRR Y.
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- super leuk groetjes C. ()
- goed gedaan
- Ontzettend leuk gedaan! Geeft stof tot nadenken. Chapeau
- Het was prachtig heel emitioneel
- Wat een geweldige productie! Ontroerend community-theater! Liefs, H.
- Super ik kijk uit naar een volgend optreden
- ik heb genoten
- Nòg mooier dan de eerste voorstelling NÈS die ik heb gezien. Jullie hebben jezelf overtroffen
vanmiddag. Heel erg gefeliciteerd. En nu nagenieten van jullie succes. C.
- mooi en persoonlijk
- Geweldig! Mooi hie er gelachen kan worden, zelfs als er niet veel te lachen valt.
- in 1 woord “Geweldig”
- mam is zeer trots op de hele bups xxx
- indrukwekkend
-Erg goed gespeeld. Veel gezien, gehoord. Wat mij met momenten ook geraakt heeft. Geweldig !
- Super veel gelachen maar ook emotioneel stukje erbij. Super gedaan xxx R.
- Na de tussentijdse voorstelling is het tot een geweldig slot gekomen. Chapeau. E.K. Buurtnetwerk
Belfort Daalhof
- Zo veel verschillende personages met elk een eigen verhaal, heel mooi en heel apart weergegeven!
Chapeau!-Heel mooi en persoonlijk stuk! Heel knap dat jullie deze heftige thema’s op zo’n
respectvolle manier hebben gedeeld.
- Chapeau, geer waort weer Briljant ! xxx L.
- Meer van dit! Wat een parels op de vloer!
- Het stuk was heerlijk Heel goede samenwerking en de hele voorstelling is voor herhaling vatbaar
- Was gezellig en goed verstaanbaar, Voor herhaling vatbaar. Y.d.R.
- Geweldig mooi gespeeld echt mooi om gezien te hebben ik heb er van genoten
- genoten !! zeer verschillend in het verhaal maakt het gevarieerd
- Hartstikke leuk, ook nu dat ik het voor de 2e keer heb gezien. Dat uur en 10 minuten vloog echt
voorbij, zelfs al wist ik wat ik moest verwachten, toch bleef het boeien. Goed gedaan iedereen ! …
- geweldig erg genoten
- Mien zus en iech höbbe us geammezeerd ! Daanke !
- Weer een echte BTM voorstelling. Flarden diepe emotie, humor, herkenbaarheid met de overgave
van de spelers en de signatuur van Tamara.
- Een hele toffe voorstelling mooie beelden!! Had wat meer connecties willen zien tussen de spelers
xx
- 4,5 sterren: Erg mooi, complementen ga zo door !
- 4,5 sterren: goed in elkaar gezet
- De voorstelling is een buitengewoon mooi kijkspel. De acteurs spelen heel enthousiast en
sprankelend. Er gebeurt van alles, serieuze scènes afgewisseld door grappige, komische dansen,
zang, etc. Menig prof. theater kan hier niet aan tippen
- Heerlijk begin van een voorstelling gevuld met energie die aangename mensen om naar te kijken en
samen te zien. Jammer dat die energie soms wat afzwakte waardoor de intensiteit van de
persoonlijke verhalen soms verdween. Over het algemeen een spannende voorstelling met veel
emotie en waarheid! S.v.A.

Publiek NÈS,
Kumulus Theater,
Maastricht, 5 november 2019
Buurttheater Mariaberg
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