Theaterbezoeker aan het woord:

JEROEN KROOT: “ALPHENSE INITIATIEVEN
DIE DE LEEFBAARHEID VERHOGEN KUNNEN
OP MIJN STEUN REKENEN”
Jaarlijks bezoek ik verschillende voorstellingen en de
donderdag als theaterdag is voor mij perfect.
als oud dacht hij op voorhand en
dat werd bewaarheid want zijn ouders, hijzelf en zijn vriendin Sabine
hebben er van genoten. Even na dit
bezoek ging Jeroen met 5 vrienden
een avondje Streektheater Alphen
doen! Ze hadden gekozen voor de
voorstelling “De Partizanen” wat
voor hun een onbekende kleine
komedie was. Thomas Gast en Merijn Scholten waren de acteurs en

Jeroen Kroot, 31 jaar, woont al sinds zijn geboorte in Alphen.
Op jonge leeftijd werd zijn interesse voor het theater al gewekt en hij bezoekt dan ook regelmatig voorstellingen in de
Nederlandse theaters. Een theater in eigen dorp had hij enkele
jaren geleden niet voor mogelijk gehouden. Streektheater Den
Heuvel in Alphen is inmiddels al regelmatig door hem bezocht
samen met zijn vriendin, ouders en/of vrienden. “Lopend naar
het theater, op een doordeweekse dag tegen betaalbare prijzen, dat is toch uniek in eigen dorp”, aldus Jeroen.

Door de jaren heen heeft Jeroen
met regelmaat interessante voorstellingen bezocht. Zo is hij met
zijn ouders en vriendin Sabine naar
de Beatles Tribute voorstelling geweest. Toen Jeroen zag dat de Ne-

derlandse singer-songwriter Bertolf
samen met zijn Beatles een voorstelling zou wegzetten wist hij meteen dat hij hier naartoe moest. Een
mooie voorstelling voor zowel jong
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ze vermaakten Jeroen en zijn vrienden met sketches en razendsnelle
tweespraak. Hoewel onbekend op
voorhand was de voorstelling verrassend goed uitgevallen.

Verder vindt Jeroen de theaterzaal
netjes qua inrichting en vanaf de tribune heb je goed zicht. Ook is het
een pluspunt dat je tijdens de pauze
en na de voorstelling nog alle gelegenheid hebt om even na te buurten
en een biertje te doen. Jeroen meent
dat er onder jongeren een vooroordeel rust op het Streektheater en hij
doet bij deze dan ook een oproep
aan allen om de sfeer zelf eens te
gaan proeven. Gewoon een leuke
voorstelling uitkiezen en gaan en
hij stipt dan ook de voorstellingen van Speelman & Speelman,
Tangarine en Kisten van Teijn aan
als goede opties voor het jongere
publiek.
Tangarine
In maart gaat Jeroen zelf naar Tangarine. Dit was al een bekende
naam voor hem aangezien ze ook
op diverse festivals optreden en
in oktober stond dit Nederlandse
folk duo nog op het podium bij
de Wereld Draait Door. “Ik ben erg
benieuwd naar de theatertour van
deze muzikanten”, aldus Jeroen.

Persoonlijke ervaringen
van Jeroen:
• Betaalbare prijzen
• Lopend naar het theater in
eigen dorp zodat je daarna
ook nog lekker een borrel
kunt drinken
• Ook al zijn de namen
misschien niet bij iedereen
bekend; er staan serieuze
artiesten die vaak vlak na
hun bezoek grote landelijke
successen boeken
• Intieme sfeer en altijd goed
zicht op het podium
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