Aankondiging:
Passiespelen 2020 met S.O.B. korting | De Doolhof | Tegelen
De Passiespelen van Tegelen maken deel uit van de rijke en veelzijdige theatertraditie in de regio, die
ook tal van landelijke bekende acteurs en actrices heeft voorgebracht.
Vanaf zondag 10 mei tot en met zondag 13 september worden in de Tegelse ‘Doolhof’ 25 voorstellingen
gespeeld van ‘Hem achterna. Een Passiespel’.
Leidraad in de voorstelling is het emotionele verhaal over de laatste dagen van Jezus; van zijn glorieuze
intocht in Jeruzalem en het laatste avondmaal tot zijn dood aan het kruis en zijn verrijzenis.
Een verhaal, ruim tweeduizend jaar oud, maar o zo actueel. Aan het aloude bijbelverhaal wordt niet getornd. Toch is elke editie van de Passiespelen anders; het verhaal wordt door een nieuw artistiek team
verteld en meer naar het hier en nu gebracht. Deze mix maakt de Tegelse Passiespelen zo bijzonder. Bekende en nieuwe verhalen smelten in ‘Hem achterna’ samen tot een indringend spektakelstuk over strijd,
onderdrukking en verdriet. Maar vooral ook over liefde, vriendschap, vurige hoop en een oprecht geloof
in een betere wereld. Herkenbaar, scherp en indrukwekkend. ‘Hem achterna’, het 21ste Passiespel verwondert en zet aan tot denken met openluchttheater dat raakt, schuurt en verbindt. Zingeving voor iedereen.
‘Regisseur Cees Rullens maakt van de gebeurtenissen, samen met professionals en vrijwilligers (bijna 300
acteurs, musici, koorleden en figuranten) ‘levend theater’, in prachtige nieuwe kostuums en een indrukwekkend decor. Het spel wordt dicht op de huid van het publiek gespeeld, zodat elke bezoeker het verhaal intens meebeleeft.
De passie-edities van 2010 en 2015 werden bezocht door meer dan 40.000 mensen.
Dat mag u in 2020 niet missen. Uniek en vol emotie.

Een unieke theaterbelevenis voor jong en oud met een serieuze S.O.B.-korting
Rang 1:
€ 32,50
Rang 2:
€ 29,00
Rang 3:
€ 23,50

KAARTEN BESTELLEN: (vanaf zaterdag 14 maart om 9:00 uur)
o
Via de site van S.O.B.:
Via onze site komt u bij TicketCrew
Uw kortingscode: (van elke deelnemer een kortingscode inullen)
20PASSIE, postcode lid, lidnummer (zonder spaties of komma’s)
Voorbeeld:
20PASSIE5912AB99999
Betaling alleen via iDEAL (35 ct per transactie)
U krijgt direct een email met entreebewijzen om uit te printen.
Gebruik deze link: PASSIESPELEN
o
Als u géén computer of printer heeft:
Bij VVV kantoor / Koops, Klaasstraat 17 te Venlo
Bij Primera, Wieёenpassage 3 te Blerick
Zij bestellen en printen uw entreebewijzen.
Neem uw S.O.B.-pasje en bankpasje mee of betaal contant
Extra administratiekosten: € 1,00 per kaart.

Vervoerstip: ANWB Automaatje (06 - 834 541 69) of buurtbus

