
GASTENBOEK DE KERSENTUIN 2013  
 
MICHIEL VAN POELGEEST Wat fijn dat Al Dente altijd zo lekker goed is. Da's toch gewoon een 
van de zekerheidjes in de kersentuin van het leven? Hulde en een diepe buiging voor spelers en 
regisseur! 
 
HENK SCHAAP Een prachtig uitgebalanceerde vertolking van Tsjechovs bekende Kersentuin. 
Volstrekt vernieuwend in de opvatting van dit zo vaak gespeelde toneelstuk. Met alleen maar 
glansrollen! Niet alleen van de hoofdpersonen, maar ook van de bijfiguren. Een voorstelling die 
ons voortdurend heeft geboeid - van het begin tot een bijna raadselachtig einde, waarover we lang 
hebben nagepraat. 
 
THOMAS BLOM Vanavond met Saar en Linn naar de toneelvoorstelling De Kersentuin van Anton 
Tsjechov geweest. Deze werd gespeeld in het Oude Weeshuis in Leiden. Wat een schitterende 
locatie om dit stuk te spelen! Toneelgroep Al Dente speelde het stuk met verve! De Kersentuin 
laat op meesterlijke wijze zien dat mensen op hun eigen manier met verandering omgaan. De één 
door zijn kop in het zand te steken, de ander door slim gebruik te maken van nieuwe kansen, een 
derde door de liefde tot het hoogste goed te verklaren. De mooi bewerkte dialogen, het simpele 
decor en de altijd sprankelende lach en glimogen van Al Dente actrice Hannah Groos maken De 
Kersentuin tot een schitterend najaarscadeautje! 
 
MARION DE KROON Wij hebben genoten afgelopen zaterdagavond!!! 
 
CAS JUFFERMANS We hebben opnieuw genoten van een gestileerd vormgegeven eigentijdse 
modellering van “De Kersentuin”. Leuk om mee te maken in een fraaie ongedachte entourage. 
Heel veel succes toegewenst met de groep en jullie toneelactiviteiten. 
 
WILLY KOP Complimenten voor alle spelers en medewerkers van de Kersentuin. De voorstelling 
is prachtig en het Weeshuis met tuin een toplocatie.(Hoop voor de laatste voorstellingen met 
name voor Hannah dat het niet zo koud is) Succes! 
 
JULIA DE ZOETE Genoten van een prachtige voorstelling. Locatie top. Oude bekenden, Robbert, 
Jasper mooi spel en Fiep Nijhof. talent van je vader. Groeten! 
 
KEES EN GERRIE V EGMOND We hebben weer een geweldige avond gehad, en wat een prachtige 
locatie, wij wensen jullie nog veel speelplezier. 
 
STEFFEN VOGELEZANG Supermooie uitvoering! Geeft een mooi en duidelijk tijdsbeeld en een 
kijk in Tjechovs schrijven. 
 
TOOS DEN OS Première was super! Enorm leuke avond beleefd met goed acteerwerk en zowel 
komische als ontroerende momenten! Heel erg de moeite waard om te gaan zien!!! 
 
ANNETTE ALBERS-WESTERHOFF Wat een prachtige voorstelling is DE KERSENTUIN. 
Al Dente spelers, technici, Jos en Margreet: jullie hebben Ben en mij met al onze gasten een 
onvergetelijke en geweldig feestelijke avond bezorgd. 
Heel hartelijk dank! 
 


