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Vrijdag 2 & zaterdag 3 november, vrijdag 9 & zaterdag 10 november
in De Vierstee in Maartensdijk. Aanvang voorstelling 20.30 uur.
Kaarten á € 12,50 via 0346-213635 of www.sojater.nl
Ook dit keer is het - zoals trouwe bezoekers van Sojater gewend zijn - een muzikale voorstelling. Liedjes “Uit de oude doos”,
sommige een beetje afgestoft en opgepoetst voor de gelegenheid, sommige nog even glanzend als vroeger.

Gespeeld door Anja, Angelique, Hanneke, Iggy, Liesbeth, Mario, Marjan, Nel, Petra, Roelof en Wilma.
Regie Sandra van Rosmalen.
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