
“Bij Eugenie in de salon” is de nieuwe titel van
de voorstelling, waarbij Eugenie op zondag-
middag 8 november verder gaat. Op deze
middag ontvangt zij haar gasten en het pu-
bliek niet meer op de waranda, maar in haar
salon. In deze nieuwe opzet krijgt de hoofd-
gast meer tijd om zich profileren. Daarbij zal
de muzikale bijdrage in haar salon steeds
verrassend anders zijn. 

Ricky Risolles is niet meer weg te denken in de
wereld van de Indo’s. Met zijn column in het tijd-
schrift Moesson geeft hij zijn belevenissen op ge-
heel eigen wijze in het petjok weer. Als zanger

entertainer weet  hij met zijn teksten en aansteke-
lijke performance het publiek te boeien. Zijn optre-
den raken de ziel van de Indische gemeenschap,
daardoor zijn jong en oud gecharmeerd van Ricky
Risolles. Tante Eus is zeer verheugd om hem op
deze middag als gast te mogen ontvangen. Daar-
mee krijgen haar gasten die de Indische Cultuur
een warm hart toedragen weer een heel eigen plek. 

Maar wie zal op deze middag de mystery guest
zijn? Ook tante Eus laat zich graag verrassen. Haar
bijdrage blijft echter onveranderd. Want met haar
eigen Indische achtergrond, haar zotte invallen,
haar improvisaties en hilarische kijk op het leven
zal  het programma nooit saai zijn. Ook haar sym-
pathieke kebon laat zich niet onbetuigd. 

En natuurlijk valt er weer veel te snoepen. Kortom
Eugenie is weer terug.

Kebon Jaap van Baren

Ricky Risolles

http://www.youtube.com/watch?v=q1-H-w5hvzg
Speelschema ‘Bij Eugenie in de salon’ op www.yvonnegroeneveld.nl/programma 

Voorstelling: ZONDAGMIDDAG 8 NOVEMBER
Aanvang: 14.30 uur. Het Werftheater, Oudegracht 60 aan de Werf, Utrecht

Kassa open: 14.00 uur. Entree: € 13,- / 55+ en CJP € 11,-

Voor reserveringen: reserveren@werftheater.nl of T 030 - 231 54 40
www.yvonnegroeneveld.nl, www.werftheater.nl

Yvonne Groeneveld

BijEugenie 
in de Salon

Met ook deze keer 
bijzondere gasten!


