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EEUWIG JONG is het jubileumconcert ter gelegenheid van 

het 100 jarig bestaan van het Asser Mannen Koor. Een 

concert waarbij het koor het podium deelt met veel jong 

talent. 

“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 

leuk om te doen. En met Wil en Dick als Statler en Waldorf 

ook nog een beetje Theatergroep M/V.” (Marian Vesseur) 

 

 

5 november EEUWIG JONG 

Het Asser Mannen Koor bestaat 100 jaar. Dat 

wordt gevierd met een concert in De Nieuwe Kolk 

in Assen, onder muzikale leiding van dirigent 

Marco Warta. De artistieke leiding is in handen 

van Marian Vesseur. 

Met medewerking van jong talent : Christy Boer, 

Adam Drong, Koorschool Drenthe, 

Jeugdcircus Bombari, Danskwartier Zuidlaren. 

Muzikale begeleiding : Jan de Roos,  

Inge Muntendam, Mark Hidding. 

Spel : Wil Pieëte, Dick van Veen. 

Aanvang 20.00 uur.  

Kaartverkoop via De Nieuwe Kolk. 

3 september VERHALEN VAN TUSSENIN 

In Groningen.  

We starten de avond met de première van een 

korte film van Lex Vesseur. De film heeft 

hetzelfde thema als  de voorstelling. De muziek 

in de film is van Thijs de Vlieger.  

Zaterdag 3 september om 20.15 uur in Bij Vrijdag 

aan de Noorderbuitensingel in Groningen. 

Meer info en reserveren: www.theatergroepmv.nl  
 

VERHALEN VAN TUSSENIN is ook nog te zien in 

Leeuwarden, op zondagmiddag 23 oktober. 

  
In VERHALEN VAN TUSSENIN vertelt Theatergroep M/V 

een persoonlijk verhaal. Over een motorritje dat abrupt 

eindigt. Een voorstelling met veel livemuziek. 

 

11 november BANKJES & MANNEN-WC’S 

We speelden er eerder; bij Kunstplaza Schurer, 

op de 3de verdieping van Warenhuis 

Vanderveen in Assen. Op vrijdag 11 november 

om 16.00 uur is daar de voorstelling met onze 

drie mannen op het bankje te zien. 

Meer info en reserveren: www.theatergroepmv.nl  
 

Ook nog te zien op 13 november in Zuidlaarderveen. 

 
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. 

 

Tot snel bij één van onze voorstellingen. 

Hartelijke groet, 

Marian Vesseur, regisseur 
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