“Mörgen bin ik de bruid”, blijspel in drei bedrieven
Toneelvoorstelling op zaterdag 3 februari om 20.00 uur in Artharpe, Adorp

Laomas heeft laten weten een rustperiode nodig te hebben om na te denken hoe zij in de
toekomst verder willen. Zij doen daarom in 2018 geen toneel voorstelling, niet in hun thuisbasis Adorp, niet in Sauwerd, maar ook niet in Winsum of elders waar zij optraden. Tot grote
teleurstelling van velen. Wij als trouwe bezoekers van hun voorstellingen in dorpshuis Artharpe
dreigen nu een leuke avond met prachtig toneel in ’t Grunnigs te missen.
Toch eens ons oor te luisteren gelegd bij enkele leden van Laomas en ja hoor: “Waarom
vraag je Toneelgezelschap ODI uit Kloosterburen niet om een voorstelling te doen? Dan heb
je kwaliteit, zij zijn echt goed, en ze maken fantastisch, komisch toneel, en let op …. zij zijn wel
net zo goed als wij”.
Zo gezegd, zo gedaan. Contact gezocht met ODI en zij vinden het een eer om in dorpshuis
Artharpe op te mogen treden in de plaats van Laomas.
“Mörgen bin ik de bruid”: Patrick heeft een dokterspraktijk in een dorp in Groningen. Gekocht
met de financiële garantie van zijn ouders en hij zit nu midden in een verbouwing.
Patrick is vrijgezel en geniet volop van het leven. Lucie, zijn assistente, houdt hem nog enigszins in het gareel, maar na een avondje stappen gaat het goed mis. Zijn vader trekt zijn financiële steun in en Patrick moet een nieuwe geldschieter zien te vinden. Ondanks de geldzorgen
en de verbouwing draait de praktijk gewoon door. Dan bedenken Patrick en Lucie een plan om
aan geld te komen, maar of zijn kameraad JP hier zo blij van wordt?????
Toegangskaarten in de voorverkoop á € 7,50 kan bij Artharpe of met een mailtje naar:
		* info.artharpe@gmail.com
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