Waar is de man met de hoed op 11 november?
Tja, dat is natuurlijk heel eenvoudig. Rond 14:30 in het WAT: kijkt u even mee?
http://www.stichting-wat.nl/
Een mooie voorstelling ligt in het verschiet.
Een voorstelling over een keizer. Keizer Wilhelm … wat een LEF. Die moeten we gaan zien.
Wat een lef om over die Keizer, die in Nederland asiel vroeg, een voorstelling te maken.
De bevestiging zag er als volgt uit:
Beste ***,
Hartelijk dank voor het reserveren van kaarten voor de voorstelling ‘DE KEIZER’
op: zondag 11 november
aanvang: 14.30 uur
aantal: *
op naam van: ***

Theaterlocatie: WAT-Hal, Jules de Beerstraat 6, Tilburg
Vooraf en na de voorstelling is er gelegenheid iets te drinken.
Pinnen is helaas op die locatie niet mogelijk; consumpties moeten contant worden betaald.
Met dank voor de reservering,

Zat ik nog even te denken aan de wandeling van afgelopen 28 Oktober.
 hej, hej, kaartjes kopen! Voor THEATER! “ … dat zijn we toch niet vergeten? “
Tja, zo gaan die dingen, lopen en wandelen. Het is nog lang niet koud genoeg om het krediet
van de meedoen regeling op te maken. Immers dat krediet maken de man met de hoed en ik
pas op als het december is geworden. Dus deze voorstelling wordt uit de pocket: uit de
portemonnee betaald.
Het zal voor de eerste keer zijn dat de man met de hoed en ik, dit theater, deze voorstelling
gaan bezoeken. Het is ergens aan de zuidkant van Tilburg.
Nooit gehoord van deze uitspanning.
We zijn erg benieuwd.
Via dat ‘ onvolpraezen ‘ KRANTEN LEZEN !
 zo stond het in het wijkkrantje in Tilburg: zie foto.
Speeldata: 9 – 10 – en 11 november.
Kijk … da’s inkoppen: een mooie zondag staat in het verschiet.
Misschien een tip? Misschien zakt u liever in het luie leer van een uitrustende stoel op deze
zondag 11 november in uw eigen huiskamer. NIX MIS MEE.
Reken maar dat er een verslag komt.
… waarvan akte.
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