
theatergroep waan speelt:

detectives7 



Fruitvis, Marconistraat 43, Rotterdam: 

wo.  25 mei za.  28 mei

zo.  29 mei  za.  11 juni

Aanvang woensdag en zaterdag: 20.30 

Aanvang zondag: 14.30

Woensdag en beide zaterdagen optioneel 

diner-arrangement verzorgd door de Fruitvis. Mail 

voor meer informatie: theatergroepwaan@gmail.com

KC Kunst Caffe, oud-bioscoop Monopole 

Hoogstraat 99, Schiedam: 

za.  4 juni zo.  5 juni

Aanvang zaterdag: 19.30

Aanvang zondag: 14.30

Zaterdag optioneel vegetarisch diner-arrangement en 

zondag vegetarisch lunch-arrangement verzorgd door 

Anannas The Food Sisters. Mail voor meer informatie: 

theatergroepwaan@gmail.com

Theatergroep Waan Speelt 7 Detectives

In een wereld waar alle misdaadzaken altijd worden opgelost, zijn er zeven detectives verdacht 

van een moord. Één van hen heeft de moord begaan, en één van hen moet hiervoor boeten.

Alexis Contin, idealistisch kunstenaar, is gevonden in een bad gevuld met rode verf en een kogel in 

het hart. Omdat alle zeven verdachten in het dagelijks leven detectives zijn, wordt er besloten dat 

ze deze zaak zelf op moeten lossen. Ze worden met de bewijsstukken in een kamer geplaatst om zo 

onder elkaar de schuldige aan te wijzen. De druk wordt nog extra opgevoerd door dit proces live uit te 

zenden op televisie. Hun leven staat op het spel, maar erger nog: hun imago. Hoe blijven ze oprecht, 

zonder verdacht over te komen op het publiek? Wie is de dader en wie niet? Komen ze ooit 

ongeschonden dit programma uit?

U ziet het in 7 Detectives.

Regie: Angelika Geronymaki

Tekst en assistentie: Jochem F. Melis

Spel: Sophia van der Meijden, 

Lars van Straaten, Wei Yi Yeh, 

Bjorn Schouten, Elisabeth Steen, 

Terra Hensema, Noortje Veerman

Grafisch vormgeving: Sophia van der Meijden

Fotografie poster: Bjorn Schouten en 

Jan-Willem van der Male

Vormgeving voorstelling: met dank aan 

Lars van Straaten

Entree: € 9,-

Incl. lunch: € 20,- Incl. diner: € 25,-

Reserveren: theatergroepwaan@gmail.com

Deze voorstelling is een examenstage van 

Angelika Geronymaki en is een onderdeel 

van de kaderopleiding theaterregisseur voor 

de amateurkunst van het rotterdamscentrum-

voortheater. www.rcth.nl 


