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Concept & Spel 
 
     
Muziek
Artistieke coaching
Productie
Educatie (Stagiair)
Decor
Zakelijke Leiding & Communicatie
Fondsenwerving 
Campagnebeeld
Graphic Design 
 
www.theatergroepmatrose.nl

Marieke Braaksma 
Manon Poort 
Jordy Roeten 
Niek Lathouwers
Malou van Sluis
Ilze Versloot
Rodee Tengeler
Ruben Arents
Sanne Oostenga 
Celine Bosman
Floyd Koster
Julian Braakman
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MATROSE vertelt in DIEHARD FAIRY verhalen uit alle hoeken 
van de wereld. Verhalen over mensen die zichzelf durven te 
zijn. Je stapt in een bonte verzameling van huilende jongens, 
vrouwelijke worstelaars tot voetballers op hakken.

Van mensen die zich verkleden voor de liefde, 
Tot mensen die strijden voor de troon.        
 
DIEHARD FAIRY is een levenslustige voorstelling over het belang 
van rolmodellen en genderdiversiteit. In alle hoeken van het 
theaterzaal gespeeld. Vol klassiekers, tophits en verhalen die je 
nog nooit hebt gehoord, maar die er altijd al waren.
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MATROSE vertelt in DIEHARD FAIRY verhalen uit alle hoeken 
van de wereld. Verhalen over mensen die zichzelf durven te 
zijn. Je stapt in een bonte verzameling van huilende jongens, 
vrouwelijke worstelaars tot voetballers op hakken.

Van mensen die zich verkleden voor de liefde, 
Tot mensen die strijden voor de troon.        
 
DIEHARD FAIRY is een levenslustige voorstelling over het belang 
van rolmodellen en genderdiversiteit. In alle hoeken van het 
theaterzaal gespeeld. Vol klassiekers, tophits en verhalen die je 
nog nooit hebt gehoord, maar die er altijd al waren.
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MATROSE vertelt in DIEHARD FAIRY verhalen uit alle hoeken 
van de wereld. Verhalen over mensen die zichzelf durven te 
zijn. Je stapt in een bonte verzameling van huilende jongens, 
vrouwelijke worstelaars tot voetballers op hakken.

Van mensen die zich verkleden voor de liefde, 
Tot mensen die strijden voor de troon.        
 
DIEHARD FAIRY is een levenslustige voorstelling over het belang 
van rolmodellen en genderdiversiteit. In alle hoeken van het 
theaterzaal gespeeld. Vol klassiekers, tophits en verhalen die je 
nog nooit hebt gehoord, maar die er altijd al waren.
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MATROSE vertelt in DIEHARD FAIRY verhalen uit 
alle hoeken van de wereld. Verhalen over mensen 
die zichzelf durven te zijn. Je stapt in een bonte 
verzameling van huilende jongens, vrouwelijke 
worstelaars en voetballers op hakken.

Van mensen die zich verkleden voor de liefde, 
tot mensen die strijden voor de troon.        
 
DIEHARD FAIRY is een levenslustige voorstelling  
over het belang van rolmodellen en genderdiver-
siteit. In alle hoeken van de theaterzaal gespeeld. 
Vol klassiekers, tophits en verhalen die je nog 
nooit hebt gehoord, maar die er altijd al waren.

www.theatergroepmatrose.nl


