Pleunie heeft een oude schaftkeet omgebouwd tot
theaterwagen. In dit kleinste theater van Nederland is
plaats voor 15 toeschouwers, die op intieme wijze een
voorstelling kunnen beleven.

De Theater Tuin
De theatertuin is een bijzondere locatie waarin
tuinontwerper Marcel Bellert en beeldend
theatermaakster Pleunie Hoving hun liefde voor de
kunsten hebben samengevoegd.

Naast theater in de wagen kunt u ook genieten van
een nostalgisch kopje thee of koffie, kunst en
bijzondere planten.
Entree voorstellingen:
Volwassenen 10 euro kinderen half geld
Reserveren: pleuniehoving@gmail.com

Actuele datums, informatie en reserveringen
Pleunie Hoving / pleuniehoving@gmail.com
Adres Heelsumseweg 21 , 6874 BA Wolfheze
Station Wolfheze op 8 minuten loopafstand.
Talloze wandelroutes langs deze locatie.

Tijdens de Zomermaanden in de Theater Tuin
The Pampering nurses
In een wereld die steeds sneller gaat is er behoefte aan
bezinning. The Pampering nurses helpen daarbij en brengen
mensen tot zichzelf.
U vertrekt met een hartverwarmend gevoel.
De gedichtenzanger met “kouwe voete”
Hartverwarmende gezongen gedichten, die door varende
melodieën gedragen worden en een ode brengen aan o.a.
Toon Hermans, Annie MG Schmidt en Hans Andreus.
Bij Father Brown op de biecht
Father Brown en zijn nonnen laten de mens zijn hart luchten,
de nonnen geven verlichting daar waar het nodig is. Na het
aanhoren van alle misdragingen van het leven komt Father
Brown met wijze raad en zijn nonnen verlichten uw zorgen.
Nostalgische kijkdozen van Clinch
Deze kijkdozen zijn replica’s van de kijkdozen die je vanaf de
18e eeuw zag op kermissen en op marktpleinen.
Wij brengen met onze drie kijkdozen een eigentijds, absurd en
humoristisch verhaal.

De helft van de eeuwige weduwe
Spanning, illusie en verleiding.
Op het podium van de theaterwagen staat een tafel. Hierop is
de helft (het bovenlijf) van de eeuwige weduwe te zien. Zij zal u
in een explosieve monoloog vertellen hoe het gekomen is dat
zij is gehalveerd.
Het vogelmens
De man die dacht dat hij een vogel was. Een vreemde eend in
de bijt, geboren in het verkeerde nest. Men kent een vogel aan
zijn veren, maar zo'n vogel heeft u nog nooit gezien.
De zingende diva Lola la Rousse
Een Boheemse furie. Zij is ontembaar. Met de schoonheid van
een wild paard maar zo onberekenbaar. Zij zal u
overmeesteren met haar zingende diepgang.
De Cinematograph
Een spannende stomme film over een rondreizend variété
gezelschap uit 1926, “De Illusie”, waarin de acteurs uit het
filmdoek stappen.
De illusie is spannend, magisch en verleidelijk.

