
Voorstelling: RUGSLURF  

Door: De Rode Horde  

Datum: 27 mei 2017 20.30 uur 

Inloop: ontvangst met koffie/thee vanaf 20.00 uur 

Locatie: theater Koningsduyn Geesterduinweg 3 Castricum (Geesterhage) 

 

 

Op 3 maart proevden de 50 gasten in Franks Huiskamertheater aan de absurde humor van het 

duo De Rode Horde. Frank zag ze al een paar keer eerder in verschillende theaters en was blij 

met hun bereidheid ook in zijn huiskamer te komen spelen. Dat was een weergaloos succes!  

Droog-komische absurditeit die werkelijk tintelende kaken van het lachen veroorzaakt. Dat 

gun je iedereeen! De Rode Horde speelt 27 mei een avondvulende voorstelling in Franks 

Verhuiskamertheater  in het nieuwe theater Koningsduyn aan de Geesterduinweg 3 in 

Castricum.  Voor zestien euro doe je jezelf een plezier maar kun je mogelijk ook anderen 

verleiden voor een lekker avondje uit. We ontvangen je met koffie en thee en later op de 

avond schenken we je ook graag nog iets in. Allemaal voor datzelfde geld.  

 

RUGSLURF is de splinternieuwe voorstelling van theatergroep De Rode Horde. Wederom 

absurdistische humor op de vierkante millimeter. Hilarisch én om te lachen. Of het nu gaat 

over een Oegandese Kuifkanarie, een Zwitserse herder, een blonde rasta of een gewoon 

fenomeen: De Rode Horde scheert ze allemaal over één kam. De figuren in Rugslurf weten 

elk gesprek en elke alledaagse situatie te laten ontsporen en elkaar tot wanhoop te drijven. 

Hoe dat komt? Ze hebben geen idee! Wat dat betreft zijn het net echte mensen.  

De Rode Horde krijgt met zijn eigengereide en droge humor al jaren een groeiende groep fans 

aan het lachen. Wil je je ook wel eens een avond vermaken en lachen om een ander: kom naar 

Rugslurf! Kijk ernaar, kijk dan naar jezelf en naar de mensen die je kent en wees opgelucht: 

het kan altijd erger!  

Voor liefhebbers van De Rode Horde, Jiskefet, Toon Hermans en andere bekende mensen.  

 “Zelden zo’n onbekende groep gezien!” ***** 

Iedere overeenkomst met bestaande personages berust op louter toeval, behalve als u ze kent.  

 

De Rode Horde bestaat uit: Harm-Jan Leemhuis & Paul Vermeulen 

Teksten:  De Rode Horde 

Ideeën:  De Rode Horde 

Spel:   De Rode Horde 

Regie:   De Rode Horde 

Techniek:  Joep Nijveld  

Het is zaak voor een voorstelling je plaats te reserveren door een mail te sturen naar 

info@dorpsstraat23.nl je krijgt in elk geval een mailtje retour. Je bijdrage lever je bij 

aankomst in het theater. 

 

Tot leuk! 

 

Hartelijk Frank  .   

 

Wil je meer zien en lezen over De Rode Horde klik dan op deze links: 

facebook 

youtube 

 

mailto:info@dorpsstraat23.nl
https://www.facebook.com/DeRodeHorde/
https://www.youtube.com/watch?v=ZO8ZAx2XHp4

