Michel en Conny Luijben- van den Ouweland

FREQUENTE THEATERBEZOEKERS
SUPERBLIJ MET INTIEM
LOKAAL “ALPHENS” THEATER!
Michel Luijben en Conny van den Ouweland wonen al heel
wat jaren centraal in het dorp Alphen. In het dagelijks leven
hebben ze beiden een leuke baan en diverse hobby’s waar
ze graag mee bezig zijn. Ondanks hun drukke planning
behoort het regelmatig bezoeken van het Streektheater tot
hun bezigheden. Dus daarvoor wordt altijd ruimte gehouden
in hun agenda. De korte (loop)afstand naar het theater,
de intieme sfeer en het gevarieerde programma maken
dat Michel en Conny tot echte liefhebbers van het Alphense
theater gerekend mogen worden.

horeca ondernemer. Dit was een
perfecte combinatie voor een bijzonder avondje uit in eigen dorp.
Persoonlijke ervaringen van Conny en Michel:
• Persoonlijke ontvangst door enthousiaste (vaak bekende)
vrijwilligers uit het dorp.
• Donderdag is een perfecte theaterdag.
• Het gevarieerde programma bevat bekende namen maar ook veel
onbekende en die zijn zomaar vaak het allerleukst.
• Hele mooie zaal met uitstekend zicht.
• Prettig en overzichtelijk voorstellingen kiezen middels het programmaboekje en daarna gemakkelijk online reserveren. Een beetje
googlen voor de wat onbekendere artiesten helpt mee om mooie
verrassende extra reserveringen te doen.
• De combinatie van een theatermenu door lokale horeca
ondernemers voorafgaand aan een theaterbezoek maakt een
Alphens theateravondje helemaal compleet!
• De prijzen zijn zeer goed en betaalbaar voor velen.

"Het is gewoon uniek om in een dorp
als Alphen zo’n theater te hebben"
Van The Beatles Tribute tot
cabaretduo Yentl en de Boer
Dit zijn zomaar twee willekeurige
voorstellingen die zijn bezocht. The
Beatles Tribute was een avond die
was gepland met een groep vrienden.
En het Streektheater heeft dit meteen goed opgepakt door plaatsen
te reserveren zodat de hele groep
bij elkaar kon zitten. Een top favoriet van Michel is wel Yentl en
de Boer, een Nederlands muzikaal

cabaretduo die mensen uit het
publiek betrekken in hun voorstelling. “Super leuk, aldus Michel,
zolang je het zelf maar niet bent”.
Conny is nog altijd erg enthousiast
over de voorstelling van Muzikaal
Theater Hongerig Hart. Die verzorgden een leuke theateravond
waarbij tussendoor gerechtjes werden geserveerd door een lokale
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Laatste nieuws…..!!!
Ook voor dit theaterseizoen hebben
Conny en Michel weer een aantal
voorstellingen geboekt. Hun laatste
bezoekje is nog maar kort geleden,
namelijk donderdag 27 oktober. Op
die donderdag (theater)avond hebben ze genoten van de Wëreldbänd
Släpstick. En ook dit bleek een even
fantastische als verrassende keuze.
Conny: “wij vonden het opvallend
dat de bandleden zo veelzijdig wa-

ren. Met elk willekeurig instrument
konden ze de meest schitterende
muziek maken. Inmiddels hebben
we ook al weer kaartjes voor Speelman en Speelman geboekt voor over
een paar weekjes”.
Conny en Michel raden het dan ook
iedereen aan om ook eens een bezoek te brengen aan een voorstelling in Streektheater Den Heuvel. Je
geniet dan voor relatief weinig geld
van een fantastisch avondje uit in
eigen dorp of buurgemeente.
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