12 mei 2012: Ongehoord
Op 21 mei 2011 vond de zesde editie van Ongehoord plaats. Dat was genieten,
weet je het nog?
We begonnen de avond met een groot optreden in Utopia en gingen daarna in groepen
naar onverwachte locaties in de Grotestraat. Dat waren de donkere schuur van de Aleph,
de Tattooshop, de houtzagerij van Fixet, kinderdagverblijf Plepje en een bijzonder
woonhuis. De optredens waren fantastisch, boeiend en afwisselend. En het weer was….
geweldig. Een aparte ervaring was het dat de groepen elkaar regelmatig tegen kwamen.
Die verschillende locaties hebben wij als organisatie als heel bijzonder ervaren.
Ook jullie reacties waren positief. In 2012 gaan we daarom op deze voet verder,
maar…

WE GAAN vreemd IN ONZE GEMEENTE HEUSDEN!!
RESERVEER ALVAST 12 mei IN JE AGENDA
LOCATIE EN PROGRAMMA ZIJN NOG geheim

Ongehoord zoekt talent!
Ongehoord bestaat niet zonder talenten. Daarom zijn aanmeldingen
vanaf nu weer van harte welkom. Dus BEN je of KEN je talent? Laat het
ons weten!
We zoeken verrassende muzikanten, performers, dichters, zangers,
vertellers, goochelaars, acrobaten, toneelspelers en eigenlijk iedereen
die het publiek gedurende een flitsoptreden kan boeien. Meld je aan.
Alleen of als groep. Meer bijzonderheden? Kijk snel verder!
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Aanmelden voor Ongehoord 2012
Meedoen aan Ongehoord is dé kans om een enthousiast publiek te laten
kennismaken met jouw kunsten. Het publiek bezoekt in groepen van ongeveer 30
mensen alle locaties langs een bepaalde route. Veel acts worden dus meerdere
keren uitgevoerd.
Het thema voor 2012 is vreemd gaan. Gebruik het thema als handige kapstok voor jouw
muziek, verhalen gedichten of andere creatieve spinsels. Het gaat om korte optredens
waarin je een eigen verhaal of geluid laat horen. We zijn nu al nieuwsgierig naar de
talenten van 2012.
Meld je aan voor deelname aan Ongehoord via ongehoord@home.nl
Of bel met 0416 372826.
Kijk op onze site www.ongehoordheusden.nl voor meer informatie over Ongehoord.

Ingekomen bericht over één van de deelnemers van Ongehoord 2011:

[theaterplatform]

Deze enthousiaste groep deed mee aan de laatste Ongehoord. Hun uitvoering had veel kwaliteit en
heeft veel mooie en leuke reacties opgeleverd. Op 16, 17 en 18 maart is hun eerste grote productie
‘de Heksen van Oostbroek ‘te zien in Utopia. Graag bevelen wij deze productie aan. Voor kaarten
kun je contact opnemen met www.theaterplatform.nl.

Okee dan…
Nog één keer de datum:

Zaterdagavond 12 mei 2011
Aanvang en startlocatie: info volgt!
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