
Theatergroep Elyséé speelt op het Landgoed Wolflsaar 
twee voorstellingen die u na elkaar kunt zien. 

Speeldata: 18, 19, 24, 25 en 26 mei Tijd: 19.45 uur (open 19.30 uur) 
Start en kassa: Bezoekerscentrum Wolfslaar (kinderboerderij) Wolfslaardreef 95 Breda 
Toegang: €10.- Studenten € 8.- 
Kaarten bestellen: info@theatergroepelysee.nl 
Deze voorstellingen zijn niet goed bereikbaar voor mensen die slecht ter been zijn.

‘OMDAT HET GEKUND HAD’ 
En toen kwam hij binnen, zij zagen elkaar en wisten dat ze voor elkaar gemaakt waren. ‘Omdat 
het gekund had’ is een voorstelling over Romeo en Julia die elkaar 30 jaar te laat tegen het lijf 
lopen op een singlesavond, twee vijftigers die overmand worden door een tienerverliefdheid. 
Verliefdheid is het leven met alle saaie stukken eruit gesneden. 
Maar wat houd je over wanneer de realiteit niet meer te ontkennen is? 
Kan een mens het aan wanneer de laatste poging tot liefde, een betekenisvolle relatie, mislukt? 
Een voorstelling over de liefde en alle verwarring, pijn en wanhoop die daarbij komt kijken. 
Regie: Ino Mijland Spel: Dave van Bale, Joke Bos, Maartje Heemskerk, Wilga Janssen. 

LADYBOY 
"Eigenlijk hé… moeten niet alleen homo’s uit de kast komen maar iedereen, of je nou homo bent of
niet, stel je voor man, Josh, hoeveel relaxter we zouden zijn." 
'LADYBOY' gaat over een meisjesachtige jongen Joshua en een jongensachtig meisje Mees. 
In het boshutje van Joshua naast de plaatselijke club waar vanavond een dorpsfeest in volle gang
is, bespreken de twee wat de invloed is van hun sekse op het leven en welke kleding daarbij past. 
Gelukkig weten hun moeders en het zusje van Joshua heel goed welke kleding ze aan moeten voor
het feest. 
Een stuk over jezelf durven zijn vs. de druk van de buitenwereld. 
Regie: Samara van den Boogert Spel: Irene Jongbloed, Michelle Heeren, Naomi Hoefs, Rian 
Nijland, Ruud Stienissen, Willemijn van Eijck 
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