Trichterbosch, september 2022
Beste bezoeker,
Binnenkort is het zover en gaat u genieten van ‘Strijd om de Kathedraal’ bij de Sint-Jan in Den Bosch!
Wij zijn er ontzettend trots op dat we zijn gevraagd om op deze unieke plek te spelen. De eerste vier
voorstellingen waren, al zeggen we het zelf, geweldig! Dat belooft wat voor de uitvoering die u deze week gaat
bezoeken…
Aan de kant van de Hinthamerstraat, dat is aan de noordzijde van de kerk, staat ons middeleeuwse stadje
‘Trichterbosch’. Wij verwelkomen u hier graag!
Om uw bezoek zo soepel mogelijk te laten
verlopen geven we u onderstaand graag wat
praktische tips:
Informatie over parkeergelegenheid kunt u vinden
op: https://www.s-hertogenbosch.nl/parkeren.
Houd rekening met drukte en de loopafstand van
de parkeerplaats naar de Sint-Janskathedraal.
Aan de ingang van het terrein (zie kaartje) zal uw
toegangsbewijs gescand worden.
Dat bewijs neemt u in geprinte vorm mee of u
toont het vanaf uw telefoon. Houd uw kaart(en) bij
de hand zodat er een vlotte doorstroming is.
Na de kaartcontrole ontvangt u per boeking een schitterend souvenirboek.
Voor aanvang van de voorstelling kunt u in het ‘horecagebied’ al genieten van een drankje tegen inlevering van
een consumptiemunt (verkrijgbaar à € 2,50 per stuk).
LET OP: Aanvang is om 19.30 uur.
Op uw toegangsbewijzen staat misschien een andere tijd maar we beginnen echt al om 19.30 uur!
Het terrein gaat open om 18.30 uur, de tribunes gaan om ± 19.10 uur open.
Er is een pauze in de voorstelling, rond 20.45 uur.
Het einde van de voorstelling is rond 22.10 uur waarna er nog gezellig iets gedronken kan worden op het terrein.
Tijdens de voorstelling heeft u uw telefoon natuurlijk uit- of in de ‘vliegtuigstand’ staan.
Het maken van foto / video-opnamen is ten strengste verboden, evenals het gebruik van paraplu’s op de
tribunes.
Indien er regen valt dan gaat de uitvoering gewoon door. Er zijn eventueel poncho’s te koop maar u kunt zich, als
u zelf de weersverwachtingen volgt, ook al thuis voorbereiden. De temperaturen gaan fors dalen de komende
dagen. Er is zelfs sprake van ‘herfstweer’. Houd daar qua kleding alstublieft rekening mee?
Kaarten ruilen of restitutie vanwege neerslag is niet mogelijk.
Als er sprake is van storm en/of onweer dan kan het zijn dat wij de voorstelling al vóór aanvang moeten
annuleren. Als dat het geval is dan informeren we u daar zo snel mogelijk over via mail, de website
(www.strijdomdekathedraal.nl), sociale media en regionale/lokale media.
U kunt uw kaarten dan omruilen voor een andere voorstelling of uw geld terugvragen.

Indien zich tijdens de voorstelling onverwachte weersomstandigheden ontwikkelen, dan kunnen we de
uitvoering tijdelijk stilleggen. Er is dan schuilgelegenheid in de Sint-Janskathedraal (ook heel bijzonder).
Als de voorstelling na aanvang afgebroken moet worden dan kunnen we u helaas geen mogelijkheid voor een
inhaalvoorstelling of restitutie bieden. Ook wij zijn aan de weergoden overgeleverd…
We geven onze voorstellingen op een prachtige locatie met heel veel respect voor de natuur en de omgeving.
Wij rekenen erop dat u daaraan meewerkt en afval deponeert in de aanwezige afvalbakken, alleen rookt op de
aangegeven plekken en onze aanwijzingen ter plekke opvolgt.
Mede dankzij uw komst en medewerking rekenen wij op een geweldige laatste reeks uitvoeringen van ‘Strijd om
de Kathedraal’! Aan de cast, crew en ons zal het zeker niet liggen, daarom wensen wij u alvast:
Een heel mooie theaterbelevenis!

Hartelijke groeten en graag tot in ‘Trichterbosch’,
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Alle informatie is te vinden op: www.strijdomdekathedraal.nl

