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Theaterfamilie
Toen de eigenaren Marloes 
en Remco begonnen aan hun  
HOEDAT-avontuur, was een van 
de doelen het creëren van een 
theaterfamilie. En dit is gelukt!

Een avond in de week komt de 
theatergroep samen om lekker theater te spelen, elkaar de 
kneepjes van het vak te leren en om gezellig bij te kletsen.

Leeftijd en ervaring
Wat heel fijn is aan de theater-
groep van HOEDAT, is dat ieder-
een ouder dan 18 jaar welkom 
is! Of je nou 54 bent en heel veel 
ervaring hebt met acteren, of 
je bent 21 en hebt nog nooit op 
een podium gestaan, het kan en 
mag allemaal bij HOEDAT! Niets 
is te gek en alles is mogelijk. 

De goede sfeer
De theatergroep bestaat uit een 
divers en enthousiast team van 
mensen met verschillende ach-
tergronden en vaardigheden. Het 
team staat daarnaast bekend 
om hun goede sfeer, omdat er na 
elke theateravond ruimte is voor 
gezelligheid met leuke muziek en 
goede gesprekken.

Theatergroep



Projecten
Wat HOEDAT anders maakt dan 
andere gezelschappen, is de 
verschillende projecten waar-
bij hun toppers in te zetten zijn. 
Denk hierbij aan de typetjes voor 
bedrijfsfeesten, acteurs voor de 
games van HOEDAT en entertai-
ners op feesten waar HOEDAT het 
entertainment verzorgt. 

Praktische informatie
HOEDAT vraagt een maandelijkse 
bijdrage van €18,15 per persoon. 
Zo kan HOEDAT de logistieke be-
nodigdheden blijven bekostigen, 
zoals bijvoorbeeld de huur van 
hun zaal. 
Alles wat door de theatergroep 
wordt opgehaald, wordt ook voor 
de theatergroep gebruikt. Denk 
hierbij aan bijvoorbeeld leuke ac-
tiviteiten met de hele groep.

Hoe meld ik mij aan?
Wil jij na het lezen van deze info 
je nu aansluiten bij de theater-
groep van HOEDAT? Of heb je een 
brandende vraag over deze leu-
ke groep? Stuur dan een mail of 
een WhatsAppje  en wie weet kan 
HOEDAT jou binnenkort verwelko-
men in de leukste theaterfamilie 
van Twente!



Contactgegevens

Over HOEDAT

www.hoedat.com

@HOEDAT.Entertrainment
@hoedat_entertrainment

@HOEDAT

06 838 222 50
info@hoedat.com

HOEDAT
Onze naam staat voor: House Of 
Entertrainment, Dans, Animatie 
& Theater. Wij doen alles op het 
gebied van entertainment. Ons 
doel is om mensen met een 
passie te verbinden.
We zijn een groeiend bedrijf 
dat steeds meer activiteiten 
aanbiedt en veel leuke en nieuwe 
ideeën heeft.

Marloes en Remco
Marloes en Remco zijn samen 
begonnen aan dit spannen-
de avontuur. Ze zijn vanuit hun 
vriendschap dit bedrijf gestart 
en hebben er nog geen moment 
spijt van gehad. Marloes is een 
ster in netwerken, creatief den-
ken, dansen en trainingen geven. 
Remco is heel goed in regisse-
ren, schrijven, acteren en organi-

seren. Samen vormen zij een ijzersterk team dat transparant, 
motiverend en verbindend te werk gaat, met als grootste 
doel een grote theaterfamilie te creëren.

Wij kunnen niet wachten om jou te verwelkomen in de leukste 
theatergroep van Twente!


