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De nieuwe productie van Theatergroep ‘O’  
september / oktober 2021 mag met 60 bezoekers 

 

 

Bericht van het 
ministerie ! 

 

Van het bestuur 
 
 Vandaag kregen wij via het Polanentheater te horen dat het ministerie heeft besloten 
om meer mensen toe te laten in de theaters. 

Dat betekent dat we met maximaal 60 mensen in de zaal mogen zitten op 
voorwaarde dat we bij de deur een streng beleid voeren. 

We zijn dus verplicht om je bij binnenkomst te 
checken op een geldige QR code of een recente (48 uur 
max) PCR test. 

Wij zullen dat regelen voor alle voorstellingen zodat iedereen veilig naar binnen kan. 

Het komt uiteraard nog net op een fijn moment zodat we ons minder zorgen hoeven 
te maken over het maximaal toelaatbare aantal bezoekers. 

Dus we hopen je te zien op 1 van de speeldata: 

Vrijdag 24 september om 20:00 uur 
Zaterdag 25 september om 20:00 uur 
Zondag 26 september om 14:30 uur 
Vrijdag 1 oktober om 20:00 uur 
Zaterdag 2 oktober om 20:00 uur 
Zondag 3 oktober om 14:30 uur 

 

  
De productie in 
september/ oktober 

 

De Kale Zangeres   
van Eugène Ionesco 
 

De overledene  
van René de Obaldia   
 

Eduard en Agrippien  
van René de Obaldia  
 

The man from Hollywood  
van Quentin Tarantino 
naar een verhaal van Roald Dahl 

 

Kaartverkoop  
De kaarten voor de voorstellingen zijn alleen in de voorverkoop via onze 
site www.theatergroep-o.nl Daar kun je via het menu linksboven naar 
de pagina gaan waar je kaarten kunt bestellen en betalen. Mochten er 
nog plaatsen over zijn dan kun je aan de zaal nog een poging wagen 
maar het aantal kaarten is beperkt tot 60 plaatsen per voorstelling! 

Reeds bestelde en betaalde kaarten voor “Hotel La luca” 

Er zijn mensen die de vorige keer hadden aangegeven dat het bedrag kon blijven staan 
voor de reeds betaalde kaarten. Indien je deze wilt inwisselen voor kaarten voor 4 x  
‘O’ dan kan dat gebeuren door even een mail te sturen aan Pim, onze voorzitter 
pim_kuyper@hotmail.com waarin je kenbaar kunt maken op welke data je wilt 
komen. Mocht het allemaal niet lukken dan kunnen we je alsnog het geld 
terugstorten. 
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