
Boot in 'Noot'!
Toneelvereniging d’Opkamerkomedianten presenteert

Een muzikaal blijspel

Toneelvereniging d’Opkamerkomedianten Stiphout heet u welkom 
aan boord bij de muzikale Rijncruise “Boot in ‘Noot’”!

Een voormalig gospelkoor (nu liederentafel) viert haar jaarlijkse 
verenigingsuitje op een Rijncruise. Alles lijkt goed te gaan, totdat 
het schip averij oploopt en vast komt te liggen midden op de rivier. 
Terwijl de kapitein en zijn niet zo slimme matroos hun best doen 
om te redden wat er te redden valt, heeft het koor zo haar eigen 
uitdagingen. Zo moet het nieuwe repertoire geoefend worden en 
speelt er ook nog een centenkwestie. Wat een gezellig ‘reisje langs 
de Rijn’ zou moeten worden mondt uit in een komische en muzikale 
chaos waar zelfs een opgetrommelde inspecteur geen chocola 
meer van kan maken.

Wij wensen u veel plezier én een behouden vaart bij Boot in ‘Noot’!

Boot in ‘Noot’ wordt mede mogelijk gemaakt door 
DA Drogisterij Van Leuken

Rabobank Clubkas Actie
Een avond ontspannen, maar vooral lachen met een komisch 
toneelstuk. d’Opkamerkomedianten maken dat al ruim 40 jaar  
mogelijk op het Stiphoutse toneel. Als lid van de Rabobank kunt 
u in april een stem uitbrengen op een vereniging naar keuze.   
Stemmen kost u niets, maar met uw stem steunt u ons om 
ook het komend jaar op hoog niveau toneelvoorstellingen te  
brengen. Stem en kom in maart 2018 genieten van een nieuwe 
wervelende productie. Kijk op onze website voor meer informatie:  
www.opkamerkomedianten.nl/actie
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