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Beste ‘Werm Hert’-donateurs en fans van het Nimweegs SoapTheater

PRIMEUR: nu ook een MATINEEVOORSTELLING!!!

Wij gaan voor volle zalen
U krijg van ons de primeur! Op 30 december speelt het Nimweegs SoapTheater ook een
matineevoorstelling. Aanvang 14.00 u. Op veler verzoek is het gelukt om een
matineevoorstelling te verzorgen speciaal voor onze trouwe fans. De vraag om een
middagvoorstelling bestond al langer. De zaal voor de avondvoorstellingen van 29 en 30
december moesten echter wel eerst voldoende zijn gevuld. Dat hebben we mede door
alle belangstelling weten te bereiken. We zijn wij daar heel erg trots op.

EVIE van den HEUVEL’s (SONJA BECKMAN) ZILVEREN JUBILEUM
Al 25 jaar verbonden aan het Nimweegs SoapTheater.
Wat een prestatie! Hoe houdt je zoiets vol? Daarover
is Evie heel duidelijk: “Ik vind het gewoon té leuk!!
Iedere voorstelling van de hand van Leo van Stijn is
een feestje en dit is MIJN feestje! Ik bin d’r kluir feur”.
Wa die twee hieronder me mekuir duun, motte se
eiges muir wete. Ik sal wel een oogje ien ’t seil
houwe, heur! Kom allemaol muir een bietje hellepe…

MOENEN VERSUS MARIKEN
Erik Derks speelt de rol van Moenen in onze “Mariken van Numegen”:
David (Bowie) Moens. Geboren in Beers maar nu Nimwegenuir in hart
en nieren. Over zijn toetreden tot het Nimweegs SoapTheater zegt hij
zelf: “Wij zijn een prima team, ik ben in een warm bad gekomen.” Laat
u verrassen door de bijzondere invulling van zijn rol. Zijn boodschap
aan het eind van het programma zal menig bezoeker meenemen in het
prachtige Marikenjaar 2018.

MARIKEN VERSUS MOENEN
Romy Ruijs speelt de rol van Maaike Meyhorst).Een duidelijk voorbeeld
van hoe het de moderne “Marikens van NU” zouden kunnen vergaan.
Verleiding van loverboys weerstaan en op het rechte pad blijven. Het
is de zorg van menig ouder. Romy volgt de musicalopleiding Rijn-IJsel
te Arnhem en staat met twee benen op de grond, hoewel ze prachtig
kan dansen en zingend door het leven gaat. Theater is haar passie.
Biedt Romy (Maaike) weerstand aan die mooie cabrio, sieraden en
extravagante kleding? Er is maar een manier om daar achter te
komen. Dit spektakel mag u niet missen!!
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DONATIES 2017-2018
Uw donaties voor het jaar 2017-2018 zijn uiteraard nog steeds van harte welkom!! Voor
slechts € 12,50 p.p.p.j. ondersteun je het Nimweegs SoapTheater en word je ook Werm
Hert-donateur. Ons rekeningnummer is NL79ABNA0473180464 t.n.v. St. Nimweegs
SoapTheater o.v.v. ‘Jubilerend Werm Hert’. Vermeld vooral je naam en adres. Uit alle
donaties wordt een winnaar geselecteerd die 2 vrijkaarten voor een voorstelling
ontvangt.
SOCIAL MEDIA
Dit gehele jaar worden er in de aanloop naar de voorstelling, wekelijks filmpjes
gemaakt met Evie van den Heuvel (Sonja Beckman) in de hoofdrol. Liken en
delen wordt zeer gewaardeerd. Like ook onze Facebookpagina. De 2.000e liker
van de pagina krijgt een meet and greet met de hoofdrolspelers.
https://www.facebook.com/NimweegsSoapTheater/
Veel filmpjes staan ook op YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UC3MKPh-ikdNzZbkhscIPJww
MARIKEN?
Heet je Mariken en woon je in Nijmegen? Koop een kaartje voor een van de
voorstellingen in de Stadsschouwburg. www.schouwburgendevereeniging.nl/soap
Stuur vervolgens een mail met een kopie van je kaartje en je ID-bewijs naar
info@soaptheater.nl Wie weet wacht jou een leuke verrassing.
Graag tot ziens!
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