
Een muziektheatervoorstelling van Theatergroep Plezant

ONDERNEMEN IS BEWEGEN; ALLES IS ENERGIE

NIEUWE VRIENDEN

RESERVEER NU

UW PLAATSEN

 SPEELSCHEMA 

20 januari 19:30  Stadstheater De Kom Nieuwegein

29 januari 19:30  De Stoep Spijkenisse

05 februari 19:30  Nieuwe Nobelaer Etten-Leur

09 februari 19:30  De Purmaryn Purmerend

25 maart 19:30  Theater De Nieuwe Kolk Assen

02 april 19:30  Theater Hanzehof Zutphen

09 april 19:30  NatLab Eindhoven

nieuwevrienden.otib.nl
facebook.com/nwevrienden
twitter.com/nieuwevrienden

Dé voorstelling voor de technische 
installatiebranche en haar partners

UITVERKOCHT 

UITVERKOCHT 



 WELKOM BIJ 
 NIEUWE VRIENDEN 

Het raakt je. Er zit een menselijke kant aan. De problematiek is heel 
herkenbaar. Echt prachtig. Het heeft me in positieve zin bijzonder 
verrast. Alle installateurs en hun medewerkers moeten dit gaan zien. 
Je kijkt na deze voorstelling met andere ogen naar werken in onze 
branche!

Erik van Engelen - Directeur UNETO-VNI

  VOLG ONS  
  FACEBOOK: FACEBOOK.NL/NWEVRIENDEN  
  TWITTER: @NIEUWEVRIENDEN

Ik ben trots op Nieuwe 
Vrienden. Mijn nieuwe vrienden. 
De mannen en vrouwen van 
de installatiebranche, zegt 
regisseur Walter Supèr in het 
programmaboekje van Nieuwe 
Vrienden, in 2015 exclusief voor 
de technische installatiebranche 
en haar partners te zien in 
heel Nederland. Ook bij u in 
de buurt! Nieuwe Vrienden is 
een bijzondere voorstelling 
over veranderingen in de 
branche, de kracht van mensen 
in het bedrijf, het belang van 
samenwerken, de kunst van 
het loslaten én de inzet op het 
nieuwe ondernemen.

 

 

Reserveer vandaag nog plaatsen 
voor één van de voorstellingen 
bij u in de regio. 

Ga snel naar:  
nieuwevrienden.otib.nl

Aan het bijwonen van deze 
voorstelling zijn geen kosten 
verbonden.

RESERVEER NU! 

Nieuwe Vrienden is er voor de 
werkgevers én werk nemers in 
de technische installatie branche. 
Maar ook voor uw partner die 
vaak de stille kracht achter u is. 
Of nodig uw opdrachtgevers, 
samenwerkingspartners en 
andere relaties uit. U kunt 
per bedrijf tot tien mensen 
meenemen naar de voorstelling. 

HET VERHAAL

Nieuwe Vrienden is het verhaal 
over het werk en leven van 
Bram van Diest, al 40 jaar een 
hardwerkende ondernemer die 
in een economisch weerbarstige 
tijd zijn installatiebedrijf 
overeind probeert te houden. 
Links wordt hij ingehaald door 
innovatieve concepten en 
rechts door nieuwe spelers in 
de branche die grote projecten 
aanpakken. Het roer moet 
om. Maar op wie kan hij nog 
bouwen? En wie kan hij werkelijk 
vertrouwen?

De reacties van bezoekers aan deze 
voorstelling waren enthousiast:

In één woord: fantastisch!

Indringende, herkenbare en 
innovatieve voorstelling!

Vlammend theater!


