


Onze  voorstelling  in  2013:

De Aangekondigde Moord
door  Inter  Nos  Den  Haag

Onder leiding van onze nieuwe enthousiaste regisseur Klaas van 
Dorp zijn we volop in actie voor onze nieuwe voorstelling. Het is 
de thriller ‘De Aangekondigde Moord’ van Agatha Christie.

Het speelt zich af in een grote huiskamer in een Engels 
plattelandsdorpje, waar grote consternatie ontstaat, als er in het 
plaatselijke su!erdje een moord wordt aangekondigd. Is het echt? 
Wie wordt dan het slachto!er? Maar is het wel een slachto!er, of is 
het juist de dader, die gestoord is in zijn werk?

En wat gedraagt die Hongaarse dienstmaagd zich vreemd. Weet die 
er soms meer van met haar ‘speciale ingrediënt’ in de taart, met die 
wel heel macabere bijnaam?
Combineer en deduceer mee met Inter Nos!

De voorstellingen zullen als vanouds weer plaatsvinden in 
Buurtcentrum ‘De Kruin’, Acaciastraat 178a, Den Haag

Kaartjes kosten " 10,–.
We spelen op:
        vrijdagavond     5  april  2013:    20:00  uur

        zaterdagavond     6  april  2013:    20:00  uur

        en  zondagmiddag    7  april  2013:    14:00  uur

Meer informatie en reserveren: www.internosdenhaag.nl
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