
Opgave

Op donderdag 28 september 2006
om 20.00 uur is er in ‘t Kruipunt
een informatie/aanmeldings-
avond. Op deze avond wordt u in
detail uit de doeken gedaan hoe
het project
eruit gaat zien.

Het is mogelijk om u/je op deze
avond op te geven voor één van
de onderdelen zoals in deze folder
genoemd.

Mocht u niet in staat zijn om op
deze avond te komen, kunt u zich
ook opgeven bij:

Rika Groot Wesseldijk,
Zutphenseweg 38
7245 NS  Laren  GLD
tel.401367

of via info@brokstukken.info

Een hedendaagse musical 
naar het verhaal van

Koning David.
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De protestantse Gemeente 
te Laren GLD presenteert

een hedendaagse musical
naar het bijbelverhaal rond

koning David.

voor en door de 
Protestantse gemeente 

te Laren GLD
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Een familiedrama

De familie komt thuis van de be-
grafenis van David, directeur van
een multinational.
Naast de weduwe en de zonen van
David zijn ook de partners, de
verpleegster en de predikant aan-
wezig. De butler en de dienstmeis-
jes completeren het gezelschap.

Na een beschouwend begin ont-
spint zich waar familiedrama als
de opvolging van David aan de
orde komt. Tijdens zijn leven
blijkt David heel wat losgemaakt
te hebben in het leven van de aan-
wezigen. En iedereen heeft een
eigen beeld bij David, wie was hij
nu eigenlijk? 
Brokstukken uit zijn leven komen
aan het voetlicht. 
Welk beeld zal stand houden, wie
zal opvolgen?

Een musical

Als Protestantse Gemeente van
Laren willen we in maart 2007, in
de ‘her-ingerichte kerk’, de musi-
cal opvoeren.

Naast het spel op het toneel door
een 15 tal toneelspelers, wordt het
verhaal becommentarieerd in lie-
deren, gezongen door een speciaal
samengesteld koor. Een muziek-
groep begeleid de zang.  
Een dansgroep omlijst het geheel. 

de dansgroep van Dubbelspel

De voorstelling begint om 20.00
uur en zal duren tot ongeveer
10.30 uur. Tijdens de musical is er
een pauze.

Meedoen in 
Brokstukken

De enige manier waarop een der-
gelijk project kan slagen is met
medewerking van vele vrijwilli-
gers.

Om u een indruk te geven hoeveel
medewerkers we nodig hebben:

zo’n 15 toneelspelers
een zanggroep
een muziekgroep
een dansgroep
toneelbouwers
kostuummakers
een P.R. commissie
een cateringgroep
een grime-groep

En vele andere helpende handen
en meedenkende geesten.

Ook u/jij kunt meedoen


