Nieuw seizoen De Fransche School
Het is zover! Ons nieuwe seizoen komt binnenkort online. Als na-aan-onshartsvrienden kunnen jullie vanaf woensdag 1 juni om 20:00 uur terecht op onze
website om als eerste kaarten te kopen. Vanaf 8 juni gaat het theaterprogramma ook
voor de rest van de wereld los.
We hopen natuurlijk van harte dat jullie weer van de partij zijn bij deze voorverkoop
én dat jullie weer veel plezier beleven aan het theater- en filmbezoeken in
Culemborg.
Zoals jullie op dit moment zien zijn er weinig programma’s. Dat komt omdat De
Fransche School de komende weken wordt verbouwd: de luchtbehandeling zal
volledig worden vernieuwd.
We hopen in deze zomer zelfs op nog een verbouwing, namelijk voor onze nieuwe
tribune! Om dat te kunnen realiseren zijn we naarstig op zoek naar stoelenkopers,
dus mocht jij ook een mooi gouden naambordje op dat nieuwe pluche willen? Het
zou echt geweldig zijn. Hier vind je daarover alle informatie:
https://www.theaterdefranscheschool.nl/stoel.
Vanaf juli staat er weer een mooi filmprogramma op de rol en gaan we natuurlijk
weer naar buiten! Deze zomer kun je op Werk aan het Spoel genieten van de shows
van Guido Weijers, Ellen ten Damme en ook twee pareltjes van voorstellingen voor
onze jongste bezoekers.
Tenslotte. Het is een roerige tijd geweest voor De Fransche School, voor alle
theaters en artiesten. Dat maakt ons extra dankbaar gestemd dat het weer kan, de
beleving van het theater in het theater. Nog lang niet al het publiek dat we voorheen
mochten verwelkomen zagen we terug in onze zalen, dus we hopen met het nieuwe
programma weer een vlammetje aan te wakkeren. We hopen de zin, het applaus, de
lach en het vuur weer op te zien laaien. We hopen je gauw te zien in jouw theater.
Met hartelijke groet,
Team De Fransche School
P.S. Misschien hebben jullie het al voorbij zien komen: onze directeur Wieke Vrijhoef
gaat ons helaas verlaten. Heb jij misschien nog een bevlogen theaterdirecteur in je
netwerk? Attendeer hem/haar/x vooral op de vacature via:
www.theaterdefranscheschool.nl/vacatures. Solliciteren kan t/m 31 mei.
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