non-stop shows in annie’s theater toko
Een speels, interactieve
en vooral zeer unieke
vorm van theater, dat al
begint bij binnenkomst
van het publiek, en waar
bij men niet één, niet
twee, maar drie uiteenlo
pende voorstellingen op
één avond meemaakt op
de meest ongewone plek
ken in het theater, dat
voor deze gelegenheid is
omgebouwd tot Annie’s
Theater Toko.
Een hele avond comedy,
cabaret, muziek, avon
tuur, plezier, gastvrijheid,
versnaperingen en ouder
wets lachen.
En dat alles onder de
bezielende en soms
zinderende leiding van de
charmante maar goed
gebekte kranige directri
ce Annie. Het vaste the
aterpersoneel heeft een
vrije avond, want Teun
zorgt voor het stempelen
van de kaartjes, Gerrit
bedient de garderobe,
Dora en Jo babbelen wat
met de onzekere bezoe
ker en doen zonodig aan
voorzorg, terwijl juffrouw
Annie het geheel in haar
Toko nauwlettend in de
gaten houdt.

THEATER DOOR
HET HELE
THEATER HEEN
In de foyer wordt het
publiek door juffrouw
Annie op ludieke wijze
ruwweg opgedeeld in
drie overzichtelijke
groepen waarna Annie
de groepen naar de drie
locaties in het theater
begeleidt, waar tegelij
kertijd de verschillende
voorstellingen beginnen.
En alsof dat allemaal nog
niet genoeg is: het komt
niet zelden voor dat
het feest aan het eind
nog een tijdje doorgaat.
Want krijgt Dora of Jo
het op hun heupen dan
bespelen zij met zang,
gitaar en contrabas het
nagebleven publiek, en
schroomt Annie zich niet
om zomaar met haar
virtuoze stemgeluid een
indringend lied aan te
heffen.
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ARTIESTEN
De keuze van de drie
optredende artiesten
wordt van te voren in
samenspraak met het
betreffende theater vast
gesteld uit een poule van
vier t.w.: Gerard Wor
tel, Marjolein Meijers,
Mars Teunisz en Dorine
Wiersma.
Deze ervaren artiesten
doen ieder hun eigen
verkorte theaterprogram
ma en staan garant voor
een brok humor van de
bovenste plank. Juffrouw
Annie (Heleen Suiker) is
uiteraard als directrice
van de Toko altijd bij de
voorstelling aanwezig.

non-stop shows
Heleen Suiker
Heleen is de overrom
pelend charmante en
geestige gastvrouw en
directrice van Annie’s
Theater Toko die haar
artiesten en het toe
stromende publiek door
de bijzondere avonden
van haar toko heenleidt.
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MARJOLEIN MEIJERS
‘Van Berini tot Solex’
Spetterend en ingeto
gen, vrolijk en stemmig,
goed gearrangeerd en
mooi van eenvoud. Dat
zijn zo al wat kreten die
de afgelopen 20 jaar zijn
voorbij gekomen in de
pers, als het ging over de
liedjes van Marjolein
Meijers. In Annie’s
Theater Toko nu de aller
mooiste en aller leukste
liedjes bij elkaar aan
gevuld met nieuwe lied
jes natuurlijk, gelardeerd
door smeuïge verhalen,
ontroerende achtergron
den en een vette lach.

DORINE WIERSMA
Goed zo dorine, maak
ze maar flink aan het
huilen...
Sinds zij dit jaar met het
lied “Stoute Heleen” de
Annie M.G.Schmidtprijs
voor het beste theater
lied won, kan niemand
meer om Dorine Wiers
ma heen. Komisch,
maatschappijkritisch en
met een gezonde dosis
zelfspot. In Annie’s
Theater Toko maakt zij
met ijzersterke liedtek
sten en dito gitaarspel
haar publiek wederom
aan het huilen, van het
lachen.

Een hele avond
comedy, cabaret,
muziek, avontuur,
plezier, gastvrijheid,
versnaperingen en
ouderwets lachen in:

GERARD WORTEL
Met zijn liedjesprogramma in Annie’s Theater
Toko laat Gerard Wortel
geen luisteraar onberoerd.
Het ene moment
bezingt, bespeelt en
betrapt Wortel fietsend
zijn publiek vanuit zijn
linksdraaiende, anderhalfpersoons kleinste
theatertje ter wereld, het
andere moment dolt hij
op een onnavolgbaar
speelse wijze vanachter
zijn achtentachtig-toetstellend ‘Multicultimechapercusdrumklavier’
En dat met teksten die
‘er toe doen’.

Mars Teunisz
In de voorstelling van
Annie’s Theater Toko
neemt Mars je mee in
Dario Fo’s prachtige
obscene fabel ‘De Poezemuus’. Een kolderiek en
hilarisch verhaal, vol
coleur locale, waar
ouderwets smeuïg en
hard om gelachen kan
worden. Geen harde
grappen, wel echte
humor.
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