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Aan alle oud-collega’s van Het Schoter 
 

 

 

 

 

Datum:   15 maart 2019 

Kenmerk: 18190251/WAA 

Betreft:  grote toneelproductie 

 

 

 

Beste oud-collega’s, 

 

De grote toneelproductie komt er weer aan en wel op vrijdag 22 en zaterdag 23 maart! Dit 

schooljaar spelen de leerlingen de voorstelling ‘Het Bos van de Dode Liefjes’, van Anouk 

Saleming 

  

In ‘Het Bos van de Dode Liefjes’ zwerven allerlei personages rond; o.a. een jager die 
denkt dat hij Cupido is, een echtpaar dat een caravan huurt om aan hun relatie te 
werken, twee mannetjes die op zoek zijn naar een schat en acht bruidjes met een groot 
Mariabeeld. 
Iedereen is op zoek naar zijn geluk, maar wegen kruisen soms de verkeerde wegen op 
deze plek waar de personages door de bomen het bos niet meer zien…. Je kunt veel 
verliezen in één dag. 
 
Voor Het Bos van de Dode Liefjes liet schrijfster Anouk Saleming zich inspireren door de film 
De Noorderlingen van Alex van Warmerdam, het toneelstuk Midzomernachtsdroom van 
Shakespeare, het hoorspel Onder het Melkwoud van Dylan Thomas, een gedicht van Piet 
Paaltjens en de foto Forest of Death & Love van Jan Saudek. 
Dit surrealistische stuk zorgt ervoor dat de fantasie hier en daar de vrije loop kan nemen en 
dat is heerlijk om mee te werken als theatermaker. 
 
De leerlingen van Het Schoter (van 3 mavo t/m 6 vwo) zijn aan de slag gegaan met deze 
dolende en zoekende personages en willen u van harte uitnodigen te komen kijken. Wij 
nodigen je graag uit om naar dit kunststukje te komen kijken.  
 

Vrijdag 22 maart en zaterdag 23 maart 2019 
Aanvang: 20:00 uur 
Schoter Theaterzaal, Sportweg 9, Haarlem 
 
Tijdens de voorstelling is geen pauze, maar blijf na afloop gerust nog even hangen om na te 
kletsen met de spelers onder het genot van een drankje. 
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Kaartverkoop is tijdens de kleine pauzes in de hal. De toegang is € 5,- per kaartje 
Voor collega’s en oud-collega hebben wij vrijkaarten. Je kunt telefonisch aangeven of je van 
je vrijkaart gebruik wilt maken. 
 
Reserveren: 023-525 84 91 
 
 
Met vriendelijke groet en heel graag tot ziens, 
  
Angelie Wassink 
Regie 
 
 

 
 


