Persbericht
Uitvoering ‘De vloek van Ravenstein’ op 14 september voor het goede doel
Op 14 september wordt in het centrum van Ravenstein de muziek- en theatervoorstelling ‘De vloek van
Ravenstein’ opgevoerd voor het goede doel.
Dit avondvullende theaterspektakel begint om 19.30u met een speciaal ontvangst in het historische Raadhuis
in de Sint Luciastraat. Om 20.00u begint de voorstelling op vier verschillende monumentale locaties: de
Marktstraat, de Kasteelseplaats, achter het Raadhuis en in de Nederlands Hervormde kerk. Iedere locatie
biedt de toeschouwer een gedeelte van het verhaal. De toeschouwers wandelen tussentijds van de ene naar
de andere locatie.
Het script is speciaal geschreven en gebaseerd op historische feiten en legenden over de opkomst en
ondergang van het kasteel van Ravenstein. Ook de muziek is speciaal voor deze voorstelling gecomponeerd.
Zeker 150 spelers, muzikanten en productiemedewerkers uit Ravenstein en omstreken laten met deze
voorstelling de geschiedenis van Ravenstein herleven. Een geschiedenis vol rijkdom, corruptie, liefde en
eenvoud vanaf de Middeleeuwen tot en met de opwachting van Lodewijk Napoleon in 1809.
De ‘Vloek van Ravenstein’ wordt in september meerdere malen opgevoerd, maar op dinsdagavond 14
september heeft Rotaryclub Schaijk-Land van Ravenstein de voorstelling uitgekocht om hiermee stichting
‘Regiotheater Land van Ravenstein’ financieel te ondersteunen om deze theaterproductie mogelijk te maken
en om geld in te zamelen voor goede doelen. Met de uitkoop van deze speciale voorstelling ondersteunt
Rotary o.a. de aanleg en inrichting van een binnentuin voor Woongroep Dolfijn, een groep jongeren met een
verstandelijke beperking in Schaijk. Daarnaast gaat een deel van de opbrengst naar de internationale Rotary
actie ‘Polio de wereld uit’.
Door op 14 september naar ‘De vloek van Ravenstein’ te gaan beleeft men niet alleen een fantastische
voorstelling, maar wordt ook het goede doel ondersteund.
Kaartjes voor deze speciale voorstelling zijn verkrijgbaar bij:
Willemien Rensink (T: 0486-450641; E: wrensink@ezorg.nl)
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