
 

EEUWIG JONG, het jubileumconcert ter gelegenheid 

van het 100 jarig bestaan van het Asser Mannen Koor 

op 5 november, is een mooie avond geworden. Meer 

foto’s op onze website 

Met dansers, circusartiesten, singer-songwriters, 

jeugdkoor, mannenkoor, dirigent, begeleidingsband 

en film is het een hele uitdaging om alle puzzelstukjes 

in elkaar te leggen; én om alle neuzen dezelfde kant 

op te krijgen. Maar gelukt! Bovendien leuk om te 

doen. En met Wil en Dick als Statler en Waldorf ook 

nog een beetje theatergroepmv. 

 

 

Wij vinden het belangrijk dat theater voor iedereen 
toegankelijk is, en blijft. Daarom zijn onze 
voorstellingen de laatste paar jaren gratis te 
bezoeken. Wij krijgen geen subsidie, en onze spelers 
krijgen alleen reiskostenvergoeding als ze naar 
optredens gaan. 
 
Wil je je waardering tonen? Doneer bij:  
 
STICHTING WAANZINNEN  is een stichting die zich 
inzet om het (zelf)stigma rondom psychische 
kwetsbaarheid te verkleinen.   
Op rekeningnummer  NL29 INGB 0006 4323 44  van 
STICHTING WAANZINNEN in Groningen onder 
vermelding van TMV    
 
STICHTING VOEDSELBANK HART VAN DRENTHE    
Op rekeningnummer  NL26 RABO 0107 9731 97 van 
STICHTING VOEDSELBANK HART VAN DRENTHE in 
Assen onder vermelding van TMV    
 

 
In BANKJES & MANNEN-WC’S laten drie mannen én een 

gitarist zich horen over ouder worden, over werk en 

pensioen, over de dood en het leven, over vroeger en nu. 

 

We wensen iedereen fijne en warme dagen toe in 

december. En wij melden ons weer in het voorjaar 

van 2023. 

Hartelijke groet, Marian Vesseur | regisseuse 
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 Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?       Stuur ons een mail om je af te melden:    theatergroepmv@gmail.com 

Theatergroepmv heeft afgelopen jaar gelukkig weer 
aardig wat voorstellingen kunnen spelen.  
 
VERHALEN VAN TUSSENIN in Assen, Groningen en 
Leeuwarden.  
BANKJES & MANNEN-WC’S in Emmen, Oosterhout, 
Assen en Zuidlaarderveen.  
 
Onze agenda is voorlopig weer even leeg.  
Jammer, want we spelen graag.  
Ook besloten, dus op uitnodiging. 
 
Nodig familie en vrienden uit, schuif de keukentafel, 
de eettafel of de salontafel opzij, en wij spelen op de 
lege plek één van onze twee voorstellingen. 
Beide voorstellingen duren ongeveer 55 minuten. 
 
Mail ons om de mogelijkheden te 
bespreken....  theatergroepmv@gmail.com  
 

  
In VERHALEN VAN TUSSENIN vertelt Theatergroep M/V een 

persoonlijk verhaal. Over een motorritje dat abrupt eindigt. 

Een voorstelling met veel livemuziek. 
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