
Het Erasmus Toneel Speelt 

LOF DER ZOTHEID 
Door Desiderius Erasmus 
m e t   m u z i e k   v a n 

THE BEATLES 
 

 

Het Erasmus College bestaat dit jaar 50 jaar. Alle reden dus om het wereldberoemde standaardwerk 
van de naamgever van onze school te laten opvoeren door het Erasmus Toneel. 
 
Bij het bewerken van het stuk, het moet natuurlijk wel gelachen kunnen worden, kwamen we terecht 
bij de filmkomedie uit 1989: ‘The Dream Team’, welke hetzelfde thema heeft als het Lof Der Zotheid, 
n.l. ‘Wie Is er Hier Nu Eigenlijk Gek?’.  
De twee verhalen lopen vernuftig door elkaar heen. 
 
Ruim 20 hits van ‘The Beatles’, komedie, 160 medewerkers, Liveband, Zang en Dans, Ruim 200 
Kostuums, Gigantische Decors en Spectaculaire Videoprojecties.  
 
Vanaf 3 t/m 7 maart  in ons eigen Erasmus Theater, KOMT DAT ZIEN! 
 

 
OUD-LEERLINGEN EN ANDERE BELANGSTELLENDEN KUNNEN VOOR KAARTEN EEN MAIL 
STUREN NAAR ANAT NOBEL: anobel@erasmuscollege.nl 
 
VOOR LEERLINGEN, COLLEGA’S EN OUDERS DIE KAARTEN WILLEN BESTELLEN GELDT DE 
ONDERSTAANDE REGELING: 
 

 
 
De voorstellingen zijn op: 

 dinsdag  3 maart om      20.00 uur PREMIÈRE 
 woensdag 4 maart om       12.30 uur en om 20.00 uur 
 donderdag 5 maart om          20.00 uur 

 vrijdag  6 maart om      20.00 uur 
 zaterdag 7 maart om        20.00 uur 

 
Graag willen wij u uitnodigen een van deze voorstellingen te bezoeken. 
Kaarten kosten voor leerlingen 5 euro en voor iedereen die geen leerling is 8 euro. 
 
Alle leerlingen van de eerste klas zullen de woensdagmiddag voorstelling gratis bezoeken.  
De voorverkoop is van donderdag 13 februari t/m vrijdag 21 februari.  
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Als je van deze voorverkoop gebruik wil 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's in de kantine tijdens de pauzes van 13 t/m 21 februari. 
De kaarten worden in volgorde van binnenkomst toegewezen. Op de maandag na de 
voorjaarsvakantie, 2 maart, worden de kaarten bij de leerlingen bezorgd. 
 
Wie geen gebruik maakt van de voorverkoop, is, zolang de voorraad strekt, aangewezen op aankoop 
tijdens de pauzes na de voorjaarsvakantie bij de kassa's in de kantines.  
'Aan de zaal'  worden geen kaartjes verkocht. 
 
Bedenk dat de afgelopen jaren er een stormloop op de kaarten was en dat DE MEESTE AVONDEN 
METEEN NA DE VOORJAARSVAKANTIE AL UITVERKOCHT WAREN. 
 
WEES ER DUS OP TIJD BIJ! 
 
 

Tot ziens bij  
 

‘LOF DER ZOTHEID’ 
 

Namens de toneelsectie van het Erasmus College Zoetermeer 
 
Anat Nobel 
anobel@erasmuscollege.nl 
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