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e voorverkoop is gestart!

De uitvoeringen zijn op donderdag 12 tot en met zondag 15 mei 2022 in museum BroekerVeiling. Je kunt
kiezen uit drie starttijden: 19.30, 20.30 of 21.30 uur. Een voorstelling bestaat uit drie scènes van ongeveer
30 minuten. Deze vinden plaats op verschillende plekken in en rond het museum. Onder begeleiding van
gidsen loop je van de ene naar de andere scène. De gehele voorstelling duurt ruim twee uur en kent geen
pauze. Vooraf en na a oop is het gezellige theatercafé open.
Diner en theater
Een gezellig avondje uit begint met een overheerlijk diner van chefkok Alain Alders. Hij maakt een uitgekiend
duurzaam diner met lokale verse producten. Je kunt dit speciale arrangement bij de eerste voorstelling van
19.30 uur op vrijdag, zaterdag en zondag boeken. Het diner is inclusief 2 drankjes en een toegangskaart. De
inloop van het buffet is vanaf 17.30 uur.
Via deze link kan je kaarten rechtstreeks bestellen op de website.
Inhoud
Het gaat niet goed in de land- en tuinbouw. De stikstofcrisis, overbemesting, schaalvergroting en vervuiling
door gif en plastic afval. Het theaterstuk volgt de besognes van de laatste tuinder van Langedijk. Het is een
hard en schamel bestaan. Kan hij overleven in een wereld waarin geld belangrijker is dan de liefde voor het
tuindersvak en de natuur. Het drieluik staat bol van drama, botsende belangen met een inke dosis humor
en absurditeit. Het kan anders, maar wie betaalt de rekening?
Symposia
Wil je meepraten en je verder laten informeren over de onderwerpen uit het theaterstuk, bezoek dan een van
de gratis symposia van partner Langedijk4GlobalGoals. Ze vinden komende zomer plaats in het kenniscentrum van LiberTerra, de woongemeenschap in Koedijk. Vink het vakje aan bij het kopen van de tickets.
Je ontvangt daarna een mail met verdere uitleg over de symposia, data en onderwerpen. Van harte
aanbevolen!
Hartelijke groet,
Het productieteam

Het KoolKollektief.nl
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