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Aan alle ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van Het Schoter 
 

 

 

 

 

Datum:   31 maart 2017 

Kenmerk: 16251/KST 

Betreft:  Betreft: aankondiging schooltoneel Zere Neus van Bergerac 
 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

  
De Zere Neus van Bergerac, de muzikale onderbouw voorstelling, wordt vrijdag 7 en 
zaterdag 8 april opgevoerd in de Schoter Theaterzaal. Het is een bewerking van het Ro-
theater op het beroemde verhaal over innerlijke en uiterlijke schoonheid met “Cyrano” als 
hoofdpersonage. 
 
Het afgelopen half jaar hebben we keihard gewerkt om dit verhaal op de planken te krijgen. 
Zang, spel en dans. Niets was de spelers te gek. Op alle terreinen wilden de leerlingen 
meedenken. Er dat is heel fijn om met zo’n enthousiaste groep te werken. Joke de Jong, 
docent drama en Eline Ravensbergen, stagiair: "De creativiteit van de leerlingen gaf ons 
extra energie tijdens het repetitieproces.” 
 
Nu het klaar is, willen wij dit stuk graag laten zien. Hoe meer toeschouwers, hoe mooier. 
Bovendien is het voor alle betrokkenen van het Schoter leuk om zo’n buitenschoolse 
activiteit mee te maken. Daarom vragen wij u om uw kind te motiveren om naar de 
voorstelling te komen kijken. Ook u bent van harte welkom. Kaarten voor deze avond zijn te 
koop op school in de kleine pauze maar u kunt ook telefonisch kaarten reserveren. Wees er 
snel bij want er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Wij verheugen ons op een 
bijzondere en spetterende voorstelling en hopen u daarbij als gast te mogen begroeten.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bas Koster 
productie assistent 
 
 
De spelers: 
Romano Koyuncu – Cyrano de Bergerac  
Jeske Heijne Den Bak - Roxanne  
Bink Ter Weijde – Chris de Boer  
Sam van der Pol – Fee Ada  
Anke Kramer – Fee Gemma  
Jolien Jansen – Fee Brenda  
Yara Nijhuis – Opperfee Aurora   
Nina Starink – Trol Knoessie Boessie de Tweede   
Esther Muskens – fee van financiën   
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Mara Monsieurs – de naai fee  
Jip Pauel – administratie fee   
Julia – Virus fee / reporter  
Koen Put – Monssieu de Balzack   
Ymke   - Kadet/ cameravrouw  
Isis Jaarsveld - Kadet  
Gina Lodder - Kadet   
Tosca Bosman - Kadet  
 
Onderbouw voorstelling: 
De Zere Neus Van Bergerac 
Schoter Theaterzaal 
Vrijdag 7 april, aanvang 20:00 uur  
Zaterdag 8 april, aanvang 20:00 uur  
Toegangsprijs € 4 (verkoop in de kleine pauze) 
Reserveren:  023-5258491  
 

 

 

 

 


