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

Als een fenix uit de as(best) herrezen!!!

FEEST
Waar is het feestje? In de Nijmeegse Stadsschouwburg is het feestje. Het Nimweegs
SoapTheater gaat zorgen voor een JUBILEUMVOORSTELLING om nooit meer te vergeten.
Op 29 en 30 december zal de zaal van de Stadsschouwburg gevuld zijn met
Nijmegenaren en zij die Nijmegen een ‘Werm Hert’ toedragen. Dit feestje mag je niet
missen!!
De musical-cabaretvoorstelling “Mariken van NUmegen” is gebaseerd op het eeuwenoude
verhaal van Mariken van Nieumeghen, echter in een modern jasje gestoken. Zal Moenen
in staat zijn om ons publiek én de moderne Mariken te verleiden of is onze Moenen juist
een man met een toekomstvisie en een belangrijke boodschap? Dat blijft nog even
geheim. Een avond vol met prachtige liedjes, tranen van het lachen maar bovenal het
gevoel van samen houden van onze prachtige stad Nijmegen.
NST VINDT MOENEN
Na zeven jaren van omzwervingen via ’s
Hertogenbosch en Antwerpen, is Moenen weer terug
in Nijmegen. Het signalement luidt: sympathieke
slanke man, ca. 1.85 m, verleidelijk, opvallende
ogen. Laatst gezien in het centrum van Nijmegen.
Opvallend detail: draagt een hoed. Wil je meer
weten over Moenen? Kom dan naar de voorstelling:
www.schouwburgendevereeniging.nl/soap
PLANKGAS
De repetities zijn in volle gang, de cast is compleet, de muziek wordt ingestudeerd. Vele
handen maken licht werk. Onze vrijwilligers staan paraat om hand- en spandiensten te
verrichten. Wil je ook bij deze enthousiaste, hartverwarmende groep horen? Meld je dan
aan via info@soaptheater.nl.
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PR EN COMMUNICATIE
Binnenkort kom je op diverse plaatsen in onze mooie stad onze posters en flyers tegen.
Help ons deze vorm van PR te verspreiden. Vertel het je vrienden en familie. Zodra de
avondvoorstellingen zijn uitverkocht, wordt namelijk ook de derde voorstelling, een
matinee op 30 december, gecommuniceerd door de Stadsschouwburg. Help ons om dit
als Nimwegenuire voor Nijmegen te realiseren. Het Nimweegs SoapTheater en het
Nimweegs dialect behoren tot ons cultureel erfgoed en verdienen een plaats in ons
collectief geheugen. De regionale bladen, kranten en omroepen zullen ook aandacht
besteden aan dit feestelijke 25-jarig jubileum van het Nimweegs SoapTheater.
DONATIES 2017-2018
Heb je je donaties voor het jaar 2017-2018 al overgemaakt? 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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