
JANUARI 2018 IN HET ERASMUS THEATER:

ERASMUS DOCENTENTONEEL
 
Eens in de vijf jaar draven de Erasmus docenten en andere personeelsleden op om 
te laten zien dat ook zij best wel tot grote dingen op het podium in staat zijn.
 
Voor de zesde maal zal dit jaar het vermaarde ‘Docententoneel’ gespeeld worden.
Alle voorgaande edities waren gigantische successen. De hilarische muzikale 
komedies trokken nog meer publiek dan het Erasmus Toneel. Overvolle zalen met 
extra voorstellingen waren het gevolg.
 
Niet minder dan 55 Erasmus medewerkers schreven zich in om mee te doen, een 
ongekend aantal, zeker gezien het feit dat de zingende, dansende, muziekmakende 
en acterende docenten een week van hun kerstvakantie op offeren om deze flitsende 
en swingende show op de planken te krijgen.
 
Onder de titel:
 

“BLAZING SADDLES”
 

 
Worden liefst zes voorstellingen gespeeld. 
Zorg dat je er snel bij bent want er wordt een heftige run op de kaarten verwacht.

BLAZING SADDLES is een legendarische Western Comedyfilm uit 1974, gemaakt 
door Mel Brooks. Ons Docententoneel voegt er de gebruikelijke Erasmiaanse 
spektakelsnufjes aan toe, zoals een vette live-band, liefst 12 zangers en 
zangeressen en een 9-koppig showballet.
Niet minder dan 20 wereldbekende Country-songs komen voorbij in de schitterende 
Saloon, waar de Cowboys, Cowgirls, Indianen, Mexicanen, Bandieten en natuurlijk 
de Meisjes van plezier hun opwindende avonturen zullen beleven.
 
De voorstelling wordt zes maal gespeeld:
11, 12, 13, 18, 19 en 20 januari.
 
De toegangsprijs bedraagt voor ieder die geen Erasmiaan is €10,--.
Leerlingen en medewerkers  kunnen een 'leerlingenkaart' bestellen/kopen.  Deze kost € 5,-

De voorverkoop is van woensdag 6 december t/m donderdag 21 december. Als je van deze 
voorverkoop gebruik wilt maken, wat ik in verband met de grote belangstelling zeker 
aanraad, dan moet je het bijgaande formulier invullen en SAMEN MET HET GELD inleveren 
bij de kassa in de atrium tijdens de pauzes van 6 t/m 12 december.
De kaarten worden in volgorde van binnenkomst toegewezen. Op de maandag na de 
kerstvakantie, 8 januari, krijg je de bestelde toegangsbewijzen van jouw  afdelingsdirecteur. 

OUDLEERLINGEN KUNNEN KAARTEN BESTELLEN BIJ ANAT NOBEL: 
anobel@erasmuscollege.nl 

mailto:anobel@erasmuscollege.nl



