
GASTENBOEK CIRCUS MROZEK 2008 
 
NICOLINE — Voor mij stond de tijd weer even stil .....dank alle harde werkers, meedenkers, 
inzetters, uitvoerders, volhouders, doorzetters, bezielden, hardnekkigen, bevlogenen, 
gepassioneerden; kortom Al Denters. Meer dan genot, het bijwonen van de voorstelling zaterdag 
15 november, inmiddels voor ons de vijfde op rij en daarmee onszelf tot groupies benoemd. 
 
MICHIEL — Wat kunnen jullie spetteren met z'n zessen zeg! Ik heb elke keer dat ik het gezien heb 
mrontzettend zitten genieten van jullie spel, maar ook zeker van jullie spel-plezier! Jammer dat 
het Circus weer verkast, maar erg benieuwd welke figuren er nu weer naar Leiden komen. Tot 
volgend jaar! 
 
JULIA DE ZOETE-BUIJZE — Van teckel tot lamme postduif. Er komt zoveel op je af dat je eigenlijk 
twee voorstellingen bij moet wonen of is dat dan weer absurd? Erg genoten zaterdag. 
Jasper Groos doe ik hierbij de groeten.Top, erg gelachen, goed gespeeld. 
 
MW DE GRAAF — Wat jammer dat het voorbij is... Een feest was het. 
 
JOYCE — Geweldige sketches vol absurde humor..door Al Dente flitsend, vrolijk en zeer sterk 
neergezet! En dan heb ik het nog niet eens over de lichtshow ;) 
 
FAM C. V. EGMOND — Hier is maar één woord voor: steengoed. Succes verder. 
 
RENÉ DE VRIES — Ik vond Circus Mrozek echt super grappig! Typisch Al Dente! Ik heb zeker 
genoten! Alhoewel ik er geen moer van snap, vond ik het een geslaagde voorstelling!! Succes met 
de volgende! 
 
LUKAS — Potdomme jongens, wat vlogen de spetters er af gisteren zeg! 
Ik heb twee woorden: Heer...lijk! Succes! 
 
JUDITH — Gaaf stuk! Ik heb er zeker van genoten. Veel succes met de rest van de voorstellingen! 
 
SIENJA — Mooi stuk! Ik heb er erg van genoten! 
 
RIJKERT — Genoten gisteren van de energie en het plezier. 
 
MICHIEL — De premiere en derniere staan leeggeplannedt in de agenda....wat betreft deze en 
event. overige speeldata: kom maar op met die kaartverkoop ;-) 
Had ik al eens gezegd dat ik er mrontzettend veel zin in heb? 
 
RICHTJE — Ben heel benieuwd naar de nieuwe productie. De foto's van de repetitie zien er alweer 
veelbelovend uit. Alvast toi toi toi. 
 
MICHIEL — De site ziet er werkelijk waar weer top uit, alsmede de eerste glimp die ik mocht 
werpen op een paar ruwe poster-ontwerpen voor Circus Mrozek. Die ontwerpen dus, en dus niet 
die glimp. Ben erg benieuwd naar de voorstellingen straks. Ik heb er mrontzettend veel zin in. 
 


