
ging twee dagen later in première. (6)

bij die voorstelling liet arbo een kier tussen  
de deuren. (2,4)

try-outen? (6,4,7)

de eerste oudejaarsconference mislukt altijd. (9)

kom, fruitige toneelschrijvers. (5)

kan iemand die fusie tussen de koe en hof van  
eede even uitleggen? (3)

theaterdirecteur vertrekt en neemt haar geheim  
met zich mee. (4)

die toneelauteur blijkt uiteindelijk een andere 
toneelauteur. (7,9)

geestige scènes in het circus. (7)

superspreadingevent in ita? (12)

is achilles nou wel of niet van …? (6)

prijs voor het gordijn of juist achter de schermen? (10)

radicale sprookjeshertaling van verwarrende 
milieuparken. (4,8)

wie het (antwoord) weet mag het zeggen. (5,6)

scenografie is voor hem een kwestie van  
eindeloos wikken, en wegen. (5)

had dit seizoen een práchtrol in onder andere  
de meiden. (6)

legt bog de lat hoog? juist andersom. (3)

bij voorkeur missen we alleen het begin, als de 
bedoeling van het stuk maar duidelijk wordt. (8)

uitroep (tijdens muziektheaterfestival). (1)

haarlems theater schrapt al het toneel. (6)

boete voor het overschrijden van de maximum-
capaciteit leidt voor dit theater niet tot conflict. (6)

rake voorstelling van jakop ahlbom. (8)

theatrale coronatool van de rijksoverheid? (9)

is er een janni goslinga in de zaal? (6)

paul van der laan, daar moet je … (4)

twee minnaars uit lunchen. (13)

theater zonder slechtzichtplaatsen? (8)

deze criticus is explosief maar in de kern huist  
een moedeloze armoede. (5)

casper vandeputte probeerde een voorstelling  
te maken. (10)

schouwburg voor feelgoodtheater. (8)

jongeren die het echt te bont maken,  
mogen zich vanaf dit jaar daar melden. (9)

serieus (of niet): het klinkt alsof deze speler  
wel honderd gulden waard is. (5)

hij leidde nog nooit eerder een theaterfestival. (5)

zonder u is die almeerse voostelling erg gewild. (4)

kapot, gebroken, defect, gesneuveld, op, beschadigd, 
buiten werking. wat een troep. (4,4,4)

eindeloze dorst naar theater in rotterdam. (4)

deterministisch drama van vekemans? (3)

de beste theaterproducent staat aan wal. (8)

verdorie, stop even in de eeuw van mijn moeder. (11)

het nut van een (theater-)lockdown. (5,4,6)
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