GASTENBOEK SPOOKHAZEN & ANDER GESPUIS 2017
HENNY, zaterdag 30 september 2017 Paulien en ik zagen de

voorstelling op 13 september en het was een
stormachtige dag. Maar 's avonds was de storm gaan uitrusten. Wij hebben heel erg
G E N O T E N van deze sprankelende, typisch-Al-Dente-voorstelling en die paar spettertjes deden
er echt geen afbreuk aan. Toen het spel teneinde was(jammer!) viel er alsnog een flinke bui, maar
ach.... wat deed dat er toen nog toe?
HENK MILDE, zaterdag 30 september 2017 Brave

sprookjes met een verrassende wending. Scabreus
soms. Een macaber kerkhof als decor voor opgewekt vertier. Jos Nijhof weet zijn publiek te
boeien en het wordt ingepakt door zijn handlangers met overrompelend spel. Het plezier spat
ervan af. Wellicht heeft hij ook de regen nog gearrangeerd voor een zonnige kijk op de
wisselvalligheden des levens. Al wat Al Dente ons voorzet smaakt steeds weer al dente. Graag nog
vele beetgare brokken, Jos!
MICHIEL VAN POELGEEST, vrijdag 29 september 2017 Aardmannen en vrouwen! Je

zou bijna vergeten
anno nu nog een reactie te plaatsen in een gastenboek van Al Dente. Maar: WAT - EEN VOORSTELLING! Zo goed, zo grappig, zo origineel gedaan door die nachtwerkers. Kabouters!
Wie had dat gedacht. Ook al eindigden de meeste sprookjes met een grafstemming, ik heb er toch
enorm van gnoomten. Nee sorry, die kon echt niet natuurlijk. Maar het kabout een keer op met
die slecte woordgrapjes natuurlijk. Al Dente: bedankt weer, het was groots. Tot de volgende!
KAREL VAN HERWAARDEN, maandag 25 september 2017 Geen urban legends maar rural legends bij Al

Dente, doch minstens zo inventief aan elkaar geregen als in Pulp Fiction. En kennelijk bijna net zo
spannend, want pas aan het eind voelde ik mijn houten reet. Heel knap Jos! En spelers, want ook
bij de allerlaatste voorstelling spatte het plezier er vanaf. Wat hebben we genoten. Volgend jaar
geen 2 maar 4 kaarten graag.
HENK SCHAAP, woensdag 20 september 2017 En dan lees je de

krant of je kijkt tv, en ziet hoe iedereen
achter elkaar aan holt. En dan denk je even terug aan Spookhazen tegen dat geweldige decor van
een begraafplaats. Een stuk van en door Jos. Want al zijn volkse vertellingen natuurlijk
gemeengoed, het ging om de verhalencollage die de regisseur ervan maakte. Met dat
vervreemdende beginpunt waarop ineens niemand het meer weet. Dan breekt de chaos los, van
malligheid en overdrijving om maar niet voor de ander onder te doen. Tot we er met z’n allen een
punt achter zetten en die hele schijnvertoning omvalt. Je gaat voldaan naar huis. Zo is het maar
net. Mooi gedaan, Jos met je fantastische troupe.
2017 we zijn vrijdag naar de voorstelling geweest en buiten dat het
een ontzettend leuke voorstelling was hebben we veel bewondering voor de spelers die zich niets
aantrokken van de onophoudelijke regen.
geweldig!
ILSE EN BEN, zondag 17 september

EUS, zaterdag 16 september 2017 Genoten van een mooie, verwarmende voorstelling. Een doordachte,

verrassende regie en door een goed op elkaar ingespeeld ensemble voor het voetlicht gebracht.
Extra genoten van het spel ook buiten het licht, verder op de begraafplaats!
De regen had geen invloed op het enthousiaste spel en werd juist met deze omstandigheid ludiek
mee omgegaan;het uitwringen van het doorweekte rode kapje:-)Hulde!
Toi toi toi bij de laatste voorstelling vanavond.
ELS, zaterdag 16 september 2017 Petje

af voor de spelers die de hele avond blijmoedig en vol
enthousiasme in de regen hebben gespeeld. Een leuke, afwisselende en humoristische
voorstelling. Goed gespeeld en zat heel goed in elkaar. hulde!
HELMUS WILDEMAN, donderdag 14 september 2017 Hulde

aan auteur (Jos Nijhof), locatie, techniek en
spelers (met name ook verstaanbaarheid zonder versterking). Spookhazen bleek een meeslepende
voorstelling.Ruim anderhalf uur vol absurditeiten en hilarische siuaties leek voorbij voor je het
wist. De dikke sprookjesboom paste zowel als voorafje als toetje naadloos in het verrassende en
smakelijke menu.
Anneke en Helmus Wildeman

RIA EN HARRY, maandag 11 september 2017 Genoten gisteravond, het koude weer werd

niet gevoeld door
het verwarmende spel van deze artiesten! Grandioos, zo snel en paraat de verschillende verhalen
in elkaar overgaan. Mooie accommodatie, echt een aanrader voor een heerlijk avondje uit.
PETER-FRANK, zaterdag 9 september 2017 Wat een heerlijke

avond gehad. Heerlijk al die verhalen...die
prachtig in elkaar overlopen. De humor... de kolder.... de timing van het spel. Niet gezocht naar
dieper liggende boodschap... is me misschien ontgaan. Gewoon de hele tijd genoten van de
verhalen en de manier waarop dat werd gepresenteerd. Kolder..blijdschap... Prachtige locatie. bij
Al Dente is het echt elk jaar weer een verrassing!!
2017 ... zelfs 'de elementen' speelden een rol ... stevig spookweer ...
meevoerend, opslurpend, verrassend, prettig origineel met een lekkere knisper! Het was
fenomenaal met een lintje voor de wonderbaarlijke spelers en crew!!! BIS, BRAVO .... stelletje
schobbejakken!
NICOLINE LOE, zaterdag 9 september

PIEN, zaterdag 9 september 2017 Alles was goed

je al vrolijk. We hebben heerlijk gelachen!

op elkaar afgestemd. Bij het zien van jullie outfit word

C. FLACH, donderdag 7 september 2017 Bizar woest komische

voorstelling!

D. BROSHKA , donderdag 7 september 2017 Wéér een schot in de

roos! Ontzettend genoten van de
lokatie, het spel en de taal. Heerlijke voorstelling, ik grinnik vast nog dagen na....
CORA, dinsdag 5 september 2017 Het was een fantastische avond! Wat hebben wij genoten.
I. + J. HARTENDORF, maandag 4 september 2017 Wederom een zeer geslaagd stuk. Door het hoge

tempo
en het pakkende spel vliegt het voorbij. Daarnaast wordt het unieke karakter van de locatie
volledig uitgebuit.
ANNA GUNN, maandag 4 september 2017 Mijn vriend en ik waren zaterdagavond

bij de voorstelling. We

hebben genoten, echt heel goed!
JANKE, zondag 3 september 2017 Wat hebben we

(weer) ongelooflijk genoten gisteravond!

Prachtige voorstelling op een unieke plek!
CHANTY, zondag 3 september 2017 Wat een goede

voorstelling! Zeer leuk, fantastische locatie. Het stuk
zit zeer goed in elkaar en wordt gebracht door gewelige spelers. Rap tempo, 1.5 uur genoten...
Bedankt Al Dente
PETER, zaterdag 2 september 2017 Zeer onderhoudend, een aanrader
GERRIT EN OSCARINA, zaterdag 2 september 2017 Ik heb erg genoten van de

voorstelling op de
begraafplaats. Leuke leerzame verhalen, goed en pittig geacteerd, en een fantastische locatie. Heel
veel succes allemaal met deze bijzondere serie voorstellingen.
PAULINE, zaterdag 2 september 2017 Wat was het super leuk!

