
GASTENBOEK CAFÉ APFELSTRUDEL 2015 
 
HENNY PHILIPPO-VERSLUIS Superavond gehad. Top prestatie van allen. Dit smaakt naar meer. 
 
MARIJKE SCHELLEKENS Wat hebben Wim en ik weer een leuke avond gehad bij jullie! Feest! Ik 
heb even de website doorgespit en concludeer dat wij in 2003 voor de eerste keer bij Aldente 
geweest zijn (Hamlet). En al die keren denk ik steeds: ja, typisch Aldente. Natuurlijk groeien de 
acteurs mee, worden steeds beter (jeetje, wat waren jullie goed en ontspannen en duidelijk 
zaterdag!) maar ook de uitstraling klopte weer met wat we gewend zijn van het decor (variatie op 
de 6 keukenstoelen van de 1e keer in 1994) en de kleding (perfect, geen draadje teveel). Klasse! 
 
THOMAS Het was voor mij en dochters Linn (13) en Sara (18) weer ouderwets genieten bij Al 
Dente's Café Apfelstrudel!! 6 top acteurs die elkaar tijdens het spel moeiteloos weten te vinden en 
elkaar vaak weten te inspireren tot nóg beter spel. Café Apfelstrudel geeft drie satirische 
doorkijken op het leven. Simpel lijkende, maar messcherpe dialogen die met grote snelheid op de 
toeschouwers afgevuurd -soms met twee of drie verhaallijnen door elkaar- blijven ook dit keer 
jaar weer jullie grote troef . En omdat jullie vaak (oog)contact maken met het publiek wordt je als 
toeschouwer vanzelf het stuk ingezogen! Absoluut tot volgend jaar! 
 
TOOS DEN OS MET WIM EN ANNEKE Genoten van de avond bij Al Dente! Supergaaf stuk met 
geweldig acteerwerk !! 
 
MARTIJN VAN D. Was een toppertje vrijdag! Jullie zijn erg goed. Bijzonder en leuk stuk 
trouwens. 
 
ELIESKA Tijdens de Try-out vond ik het al super strak in elkaar zitten. Ik was de hele voorstelling 
extreem geboeid en heb we op sommige moment ook echt kapot kunnen lachen.  
Compliment voor deze geweldige en hilarische voorstelling! 
 
ANNELIES VAN INGEN SCHENAU Wat heb ik weer genoten. De spelers weten een verhaal zo goed 
tot leven te brengen. 
Complimenten ook voor de regie en techniek. 
Een fijne avond uit! 
 
PETER-FRANK Het was geweldig!!!!!!! 
 
MICHIEL VAN POELGEEST Duizenden jaren. Duizenden jaren zou je toneelvoorstellingen kunnen 
bezoeken zonder toevallig die ene, schitterende voorstelling te zien die je altijd al wilde zien. Door 
deze (of een volgende) voorstelling van Al Dente te bezoeken kun je dat toeval reduceren tot een 
te voorspellen gebeurtenis. Je vindt wat je zoekt. 
 
JANKE BEKIUS Genoten gisteravond! 
Dit was de vierde voorstelling die ik zag van Al Dente. 
Ik ben fan.....! 
 
NICOLINE LOE Dat het bestaat ... zoveel buitengewoons ... en dat in een soort van enkel 
moment... Gevoel voor timing, humor, beeld, geluid, woorden, vorm ... Ik probeer het onder 
woorden te brengen ... een armzalige poging. Wat is het dat mij raakt, de schoonheid van het 'al'. 
Een diepe buiging met mijn neus tot op de vloer. Dank jullie wel! En wie dit leest ... aarzel niet, 
doe nu nog je jas aan, pak de fiets en stuur aan op ... cafe Apfelstrudel ! 
 
GERMAINE KURSTJENS Wil jullie even laten weten dat we met een brede glimlach en zwaar 
onder de indruk het theater verlieten. Wat een fijne en visueel mooie voorstelling! Petje af voor 
Jos en jullie acteurs. 
Veel plezier verder! 
 
  



TAMARA Ik heb heel hartelijk gelachen afgelopen zondag. Wat een goede voorstelling. De teksten 
zijn ijzersterk en het geheel is tot een mooi geheel gemaakt. Een goede tekst valt of staat 
natuurlijk bij het spel van de acteurs: bravo! Goede vlotte overgangen, ik heb mij geen moment 
verveeld. Absoluut de moeite waard. 
 
ASTRID SCHOUTEN Ook de matinee van vanmiddag was een grandioos succes. 'Onbestemdheid' 
viel in de smaak bij drie generaties. Erg trots op regisseur en spelers. Nog niet gereserveerd? 
Zeker doen! 
 
HERMAN VAN DER KOOIJ Prachtige voorstelling! Complimenten voor iedereen! 
 
JASPER Ik heb vrijdag een prachtige voorstelling gezien van Café Apfelstrudel. Er staat een hecht 
team dat plezier uitstraalt en plezier geeft. Bob den Uyl heeft van jullie een mooi postuum podium 
gekregen. Lang leve alle niet geambieerde toevallige momenten van het leven. Dankzij Al Dente 
let je er weer even scherp op. Dank jullie wel. 
 
MARK VAN LEEUWEN Gisteravond de première van Café Apfelstrudel bijgewoond. Een 
uitzonderlijke avond waarbij ademloos luisteren werd afgewisseld met gelach en gegniffel. De 
teksten van Bob den Uyl zijn door Jos Nijhof buitengewoon knap met elkaar verweven. 
 


