
Theatergroep Niweto & Spot

do 20 | vr 21 | za 22 | zo 23 november 

DRU Cultuurfabriek in Ulft   |   www.ijzer2014.nl



Entree:  17,50  
(inclusief garderobe en pauzedrankje)

Kaartverkoop: 
Via DRU Cultuurfabriek:  
www.drucultuurfabriek.nl

IJZER! wordt opgevoerd  
in de theaterzaal van  
de DRU Cultuurfabriek  
Hutteweg 24 
7071 BV in Ulft

Mede mogelijk gemaakt door diverse bedrijven uit de regio en:

Theatergroep Niweto en Spot spelen IJZER!
Geschreven door: Jan Freriks en Kees Hagens | Regie: Annelies van Rijssen

Inhoud
IJZER! vertelt het verhaal van een voorman in de vormerij van de DRU en de 
veranderingen in zijn gezin, die hand in hand gaan met de gebeurtenissen in de 
DRU. Zijn vrouw en dochters eisen meer ruimte voor zichzelf en zijn zoon neemt 
een hoge positie in het bedrijf in. De veranderingen in ‘de Hut’, zoals de sluiting 
van de gieterij en de protestdemonstratie in 1973, stellen soms vriendschappen 
op de proef. 

IJZER! is een historisch document, realistisch, maar ook humoristisch en opti-
mistisch. Toneel, muziek en zang in een afwisselende voorstelling. Niet alleen in 
de theaterzaal, maar ook daarbuiten krijgen de bezoekers te maken met de sfeer, 
de geluiden en zelfs de geur van de oude DRU fabriek. Een stuk met herkenbare 
gebeurtenissen en emoties voor mensen die ‘het hebben meegemaakt’. 

Spelersgroep
Hennie Arts, Robbin Breuer, Monique Booman, Petra Borsboom, Monique Eugelink, 
Anne Freriks, Jan Freriks, Els Hendriksen, Udo Klompenhouwer, Astrid Kock, 
Henk Kraaijvanger, Charlotte Leric, Bob van Oosten, Monique van Ostaay, René Thus, 
Ko van der Ven, Janine Verhoef, Frank Vonk, Hanneke van Vonno en Ton Voortman.

Muzikanten
Hein Harmsen, Anne van Raaij, Ruud Gerritsen, Maike Weening en Kees Hagens. 

Meer weten? www.ijzer2014.nl | www.facebook.com/ijzer2014
Of bekijk de websites: www.niweto.nl of www.spottheater.nl

do 20, vr 21, za 22 november 2014  20.00 uur
zo 23 november 2014    15.00 uur
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