Nieuwegein/Tegelen, september 2019
Onderwerp: Met uw afdeling naar Passiespelen Tegelen 2020

Openluchttheater dat SCHUURT RAAKT
VERBINDT
Geacht Bestuur,
De bezoekers aan de 21de editie van de Passiespelen - van 10 mei t/m
13 september 2020 in Tegelen - staat een spectaculair schouwspel te wachten
over de laatste dagen van Jezus; van zijn glorieuze intocht in Jeruzalem en
het laatste avondmaal tot zijn dood aan het kruis en uiteindelijk zijn
verrijzenis. Bijna 300 acteurs, musici, koorleden en figuranten brengen in
Openluchttheater De Doolhof de gloednieuwe productie ‘Hem achterna. Een
passiespel’ op het podium. Een unieke theaterbelevenis voor oud en jong.
Vele bezoekers bezochten al ooit eens één (of zelfs meerdere) uitvoeringen
van het Tegelse Passiespel. Telkens waren deze zeer verschillend van
karakter: variërend van traditioneel klassiek tot modern. Ook in 2020 bieden
bestuur en medewerkers van de Passiespelen wederom een onvergetelijk en
spectaculair theaterstuk aan. ‘Hem achterna. Een Passiespel’ is een stuk van
de Nederlandse theaterschrijvers Ineke ter Heege en Jan-Jaap Jansen. In de
regie van Cees Rullens smelten bekende en nieuwe verhalen samen in een
groots spektakelstuk over strijd, onderdrukking en verdriet. Maar vooral ook
over liefde, vriendschap, vurige hoop en een oprecht geloof in een betere
wereld. Herkenbaar, scherp en indrukwekkend. “Het 21ste Passiespel zal
verrassen en verbazen met openluchttheater dat schuurt, raakt en verbindt.
Zingeving voor iedereen”, aldus de regisseur. De voorstellingen worden
opgevoerd in een overweldigend decor in openluchttheater De Doolhof in
Tegelen. Dit theater telt 2.300 geheel ’overdekte’ zitplaatsen.
KBO-PCOB wil alle afdelingen laten meegenieten en heeft met de Passiespelen
Tegelen een groepsarrangement samengesteld voor een dagje uit: een dag
waarbij een waardevol theatergebeuren én samen beleven voorop staan en
waarbij u deelgenoot wordt van het eeuwenoud verhaal, u zo vertrouwd.

Als keuzedata zijn vastgelegd zondag 24 mei en zondag 7 juni 2020.
Groepsarrangement KBO-PCOB
Met het speciale KBO-PCOB groepsarrangement gekoppeld aan een van beide
voorstellingen kunnen u en uw leden tegen sterk gereduceerd tarief de
Passiespelen Tegelen 2020 bezoeken. U begint uw uitje met koffie/thee en
vlaai. U bent immers in Limburg!
Voor een bezoek betaalt u per persoon € 37,00 (plaatsen op rang 1) /
€ 34,00 (plaatsen op rang 2) / € 30,00 (plaatsen op rang 3). Dit is inclusief de
koffie/thee en vlaai bij binnenkomst, pauzedrankje en gebruik van sanitair.
Het vervoer naar de Passiespelen regelt u zelf.
Arrangementen en andere zaken
In en rond Tegelen worden bij gelegenheid van de Passiespelen diverse
arrangementen aangeboden door de Kasteeltuinen Arcen, Kloosterdorp Steyl,
Keramisch Centrum De Tiendschuur, Winkelcentrum Tegelen. U kunt van uw
bezoek aan de Passiespelen met andere woorden een hele dag UIT maken.
Vele afdelingen hebben een lange – of minder lange reis – achter de rug en
willen vóór of ná de voorstelling nog ergens samen lunchen of dineren. Ook
die mogelijkheid maakt deel uit van het arrangementenaanbod. Daarnaast is
het mogelijk om reeds nu programma/tekstboekjes mét cd te bestellen voor
€ 5,- per stuk (normale prijs € 7,-). U kunt uw belangstelling op het
aanmeldformulier aangeven.
Aanmelden
Aanmelden kan door het insturen van het bijgevoegd formulier via
groepen@passiespelen.nl of per post naar Passiespelen Tegelen t.a.v.
Groepen p/a VVV-Kantoor Venlo, Klaasstraat 17, 5911 JN Venlo. U kunt het
formulier ook downloaden van de site van KBO-PCOB (www.kbopcob.nl/?s=passiespelen).
Aanmelden voor groepsbezoek kan tot uiterlijk 15 januari 2020.
De toewijzing van plaatsen gebeurt in volgorde van binnenkomst. Kortom:
wie het eerst komt, het eerst maalt. Rolstoelers hoeven zich geen zorgen te
maken. Voor hen worden extra plaatsen met telkens een begeleidersplaats
gereserveerd. Op het inschrijfformulier kunt u deze en andere speciale
wensen (catering / arrangement) kenbaar maken.

De Tegelse acteurs en actrices zijn er klaar voor en hopen u op zondag
24 mei of zondag 7 juni 2020 te ontvangen voor een eigentijds en verrassend
schouwspel, waarvan u en uw gasten vast en zeker nog lang zullen
nagenieten.
In 2010 en 2015 maakten al veel KBO-leden gebruik van een speciaal
arrangement. Wij hopen dat in 2020 zowel leden van de KBO als leden van de
PCOB genieten van de speciale voorstellingen. Bij grotere belangstelling wordt
als “overloopvoorstelling” – tegen dezelfde voorwaarden – nog de voorstelling
van zondag 14 juni 2020 (gedeeltelijk) ingezet.
Mocht u vragen hebben over een groepsbezoek, neemt u dan contact op met
de Passiespelen. Telefoon: 077-3263102 of mail groepen@passiespelen.nl.
Wij zien uw aanmelding graag tegemoet. Tot ziens in Tegelen!
Met vriendelijke groet,

Manon Vanderkaa,
directeur KBO-PCOB

Bijlage: Aanmeldformulier voor groepen

Jos Teeuwen,
voorzitter Passiespelen Tegelen

