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ZIMIHC THEATER ZUILEN 
PRINSES CHRISTINALAAN 1 
3554 JL UTRECHT

AT ZIMIHC amateurtheaterfestival 
programma
Blok 1
15.30 uur Volle Zaal Producties - WEB 
16.10 uur Max Goossen - Melkweg

Blok 2
16.55 uur SpotOnSpel - Film, patat en curry
17.30 uur Theatergroep Curtains Up - 
 Medea/Donder&Bliksem

Blok 3
19.30 uur Toneelgroep DGIN - Het zouthuis
20.05 uur Theaterinitiatief SCHERP - De binnenkomst 
 of je gaat tenslotte weer naar huis

Blok 4
21.05 uur ROOD theaterproducties - Thuis
21.40 uur Jan van Beers - Pyramus en Thisbie 

In de foyer
22.10 uur Toneelgroep Alles Valt - Alles Valt

22.40 uur Prijsuitreiking



O
nt
w
er
p

w
w

w
.d

er
ui

m
te

on
tw

er
pe

rs
.n

l

ZIMIHC THEATER ZUILEN 
PRINSES CHRISTINALAAN 1 
3554 JL UTRECHT

ENTREE PER VOORSTELLING: € 7,50
PASSE-PARTOUT: € 15,-

Volle Zaal Producties - WEB
WEB is de nieuwste musicalvoorstelling van 
Volle Zaal Producties voor theaterseizoen 
2018-2019.  Een musicalvoorstelling voor 
iedereen vanaf 8 jaar.

Max Goossen - Melkweg
In Melkweg geeft Max antwoord op de vraag: 
wat als de mensheid een buitenaardse 
levensvorm zou ontdekken? Dit speelt Max in 
abstracte vorm en fysiek spel.

SpotOnSpel - Film, patat en curry
Vader, moeder en drie kinderen. Een gezellig 
dagje uit. Film, patat en curry wordt 
gespeeld door jeugdige acteurs en actrices. 
Een tragikomedie. 

Toneelgroep Curtains Up - Medea/
Donder&Bliksem
Medea is in de steek gelaten door Jason die 
haar alles beloofde, moet omgaan met een 
jaloerse zus en een naïeve broer. Heeft Medea 
wel alle ellende over zichzelf afgeroepen?

Toneelgroep DGIN - Het zouthuis
Door een belangrijke gebeurtenis zijn de 
broers en zussen genoodzaakt weer bijeen te 
komen in het ouderlijk huis…

Theaterinitiatief SCHERP - 
De binnenkomst
Na een jaar komt zij weer bij hem op bezoek. 
Er wordt veel ‘gepraat’, maar wat willen ze 
eigenlijk zeggen? En misschien nog belang-
rijker: wat willen ze dat de ander zegt? 

ROOD theaterproducties - Thuis
Thuis is een drieluik van korte eenakters van 
Sylvie Gruijters over vier totaal verschillende 
mensen die met de brokstukken van hun 
leven zitten. Allen zijn ze op op zoek naar 
een thuis.

Koninklijke Rederijkerskamer 
Jan van Beers speelt ‘Pyramus 
en Thisbie’ 
De Allerdroevigste Komedie en de 
Allerwreedste Dood van Pyramus en Thisbie: 
een tragische komedie.

Toneelgroep Alles Valt - Alles Valt 
Alles Valt is een ritmische en muzikale 
theatervoorstelling over de huidige wereld-
problematiek. Verpakt in een verhaal over 
twee vallende mensen.

Over AT ZIMIHC
AT ZIMIHC is hét amateurtheaterfestival dat 
opgericht is door theaterlie� ebbers, voor 
theaterlie� ebbers. Uniek aan AT ZIMIHC is 
dat de theatergroepen ook elkaars voor-
stellingen beoordelen en zo kennis en 
plezier delen. 

Prijzen
Bij AT ZIMIHC zijn er drie prijzen te winnen: 
De Hoofdprijs t.w.v. €500,-
De Vakgenotenprijs t.w.v. €250,-
De Aanmoedigingsprijs t.w.v. € 100,-


