Aftrap 'Wintervertellingen' in TOM
Feestelijke eerste dichtersavond
In Theater Onder de Molen te Vorden start op zondag 15 januari een serie van vijf
opeenvolgende middagen met 'Wintervertellingen'. Vertelster Fransje Westerman en
pianiste Ani Avramova nemen om 15:00 h de eerste voorstelling voor hun rekening met
'Vertellen en Vertolken'.
Fransje Westerman treedt al vele jaren op onder haar eigen naam Fransje Sydzes. Zij heeft
naast haar werk als onderwijzeres altijd toneel gespeeld in het amateurcircuit. Zo speelt zij bij
de Plankeniers in Huizen en in haar eigen producties. Titels o.a.: 'De Goede Dood', 'Raak me
aan', 'Festen', 'Het Geheugen van Water', 'Wie is er Bang voor Virginia Woolf'. Ook
trad/treedt zij regelmatig op als vertelster/speelster. Ani Avramova voltooide haar pianostudie
aan het Bulgaars Staatsconservatorium te Sofia alvorens in 1999 het diploma Uitvoerend
Musicus te behalen aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar zij speciaal
onderricht kreeg van Geoffrey Douglas Madge. Zij treedt in Nederland regelmatig op met
zowel klassieke als hedendaags repertoire.
In alle vijf 'Wintervertellingen' is steeds een muzikale component aanwezig. De revue
passeren: Gery Groot Zwaaftink / Celtic Wind - Walter van Wingerden / Bobbie Rootveld Ineke de Jager / van Gessel - Alma Smit / Josée van der Staak / Léon van der Meer. Zie de
agenda op onze webstek.

Wij van TOM hopen dat de komende vijf
zondagmiddagen net zo sfeervol gaan
worden als de afgelopen dichtersavond. Op
deze 1e vrijdagavond van het nieuwe jaar
traden op: Louis Radstaak met praktische
poëzie, Dick van Welzen met beschouwende
poëzie en Theo van Lijden met gedichten die
dichtbij zijn eigen leven staan. Zij zorgden
ervoor dat alle dichtersfans aan hun trekken
kwamen. Henk Boogaard zorgde na iedere
dichter voor de light verse op muziek,
waarbij het publiek een lach niet kon
onderdrukken. Vanwege zijn teksten werd hij
als vierde dichter betiteld. Sinds 27 december
2011 opereert TOM vanuit Stichting T.O.M.
Dát én het nieuwe jaar werden na afloop van de voorstelling met dichters en publiek gevierd
met knallende kurken en oliebollen.

Eén of meer 'Wintervertellingen' kunt u reserveren via www.theateronderdemolen.nl of T
0575 555783. Er is een passe-partout voor alle vijf voorstellingen verkrijgbaar aan de kassa; u
betaalt dan slechts voor vier voorstellingen en de passe-partout is overdraagbaar. Aanvang
15:00 h, prijs € 15, u kunt vóór de voorstelling heerlijk lunchen of na de voorstelling heerlijk
dineren bij ’t Proathuus, naast TOM gelegen. Geen vervoer of wilt u liever niet alleen? Dan
belt u tot vrijdag 17:00 h met 0657079558. U wordt dan opgehaald en thuisgebracht, uw
rolstoel of rollator kan ook mee.

