GASTENBOEK DE BLEGEURMAKER 2011
HENK SCHAAP — Er was moed voor nodig om een dergelijk stuk op het repertoire te zetten. En
jullie zijn er naar mijn eerlijke mening uitstekend in geslaagd om er een waardevolle voorstelling
van te maken. De verhaallijn was m.i. bedoeld om 'knettergek' over te komen en een theater van
de lach bijna te persifleren. De reeks verwijzingen en 'citaten' zal het publiek niet altijd hebben
doorzien, maar dat deed er niet toe. De opezettelijke verwarring die daarvan m.n. aan het slot het
gevolg was, paste mooi bij de filosofie van Al Dente.
BREGJE — Heb in tijden niet zo lekker gelachen! wat waren jullie goed.
IRENE — Eens met alle commentaren! Morgen weer naar de voorstelling, heb er zin in!
VINCENT — Ik vond het een helemaal te gek stuk! Vrolijk, grappig, en het liep als een speer. Goed
gespeeld, de vele woordgrapjes, en het was fijn zo, zonder pauze, precies de goede tijdspanne.
Hoop jaarlijks een uitnodiging te krijgen!
LARS VERGUNST — De Blegeurmaker zorgt voor een herwaardering van het Romeinse blijspel.
Goede acteurs en veel humor. Complimenten!
JOHAN, MARION, KLAAS EN MAAIKE DE KROON — We hadden een geweldige middag, Kees
toppie en de anderen ook super natuurlijk. Een dikke 10!!!
We zijn nog aan het nagenieten.
Tot de volgende keer.
HENRIK VAN MARLE — Wat een top avond. Heerlijk gelachen en genoten van goed toneelspel
van hoeren en Romeinen. Maaike was de ster van de avond!
QUIRIJN — Topvoorstelling!
PAUL — Jullie hebben wel iets neergezet met Al Dente. We hadden na Dwaallicht niet nog zo'n
goede toneelprestatie verwacht. Het is jammer dat de zaal niet vol zat, want Al Dente is een
theatergroep waar Leiden trots op kan zijn en die de stad eigenlijk moet koesteren. Het is het
resultaat van vele jaren werk en volharding.
WIM SCHELLEKENS — Dijk van een stuk.

