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OPVOERING VAN HET VIERDE MYSTERIEDRAMA VAN RUDOLF STEINER  
OP ZATERDAG 5 NOVEMBER 2022 

Locatie: Theaterzaal  Geert Groote College, Roeskestraat 84,  1076 ED, Amsterdam 
Zaal open  vanaf 10.30 uur.  
Aanvang: 11.00 uur;  einde uiterlijk 20.00 uur. Exactere info volgt. 
 
Kaartverkoop 
Kaartjes: € 50 p.p.  Als  dit bedrag echt een bezwaar is , kunt u contact met ons opnemen. 
Jongeren tot 35 jaar: € 25  Als  dit bedrag echt een bezwaar is , kunt u contact met ons 
opnemen. 
De kaarten dienen vooraf per mail te worden besteld.  
Betalingen graag naar  ons rekeningnummer: NL33 TRIO 0784 9539 02 tnv  Drempeltheater, 
de Lier 
Er worden geen toegangsbewijzen gestuurd. Wel ontvangt u een bevestiging dat uw 
bestelling is ontvangen. 
 
 
Consumpties  
Koffie, thee, fris zijn in de kantine en foyer te koop.  Consumptiebonnen twv 5 euro kunt 
u  meebestellen met de kaartjes. Souper €  15 euro (broodjes en soep) of €  5 (alleen soep). 
 De lunch dient u vanuit thuis mee te nemen. In de omgeving van de school zijn er geen eet-
gelegenheden.   
 
In de avondpauze (rond 17.30uur)  is er de mogelijkheid  een souper te bestellen  
(vegetarische soep met 2 broodjes, of alleen een kom soep). Het souper dient vooraf, bij 
voorkeur gelijk met de kaartjes,  te worden besteld. 
Souper €  15 euro (broodjes en soep) of €  5 (alleen soep). 
De precieze indeling van taferelen en pauzes volgt rond medio oktober. Zie de website. 
 
Bereikbaarheid Geert Groote College 
Parkeren is mogelijk, zowel in de straat als in parkeergarages. Het is overal betaald 
parkeren. Zie verderop voor de mogelijkheden. 
Per trein en metro is het Geert Groote College goed te bereiken. De loopafstand vanaf het 
Station Zuid Is ongeveer 15 minuten.   
Er is mogelijkheid om vanaf  NS-station Amsterdam Zuid met een taxibusje naar de school  te 
gaan, heen en  terug.  Kosten: € 6 euro p.p. per enkele rit; retourrit € 12. 
 
Bestellen 
Graag spoedig bestellen per mail aan info@drempeltheater.nl. 
Wilt u in uw bestelling, naast het aantal kaartjes, in de mail aangeven of u (al dan niet) 
gebruik wilt maken van de: 
-consumptiebonnen twv 5 euro en/of 
-catering (5 of 15 euro) en/of 
-taxi (6 euro of 12 euro)  en/of 
-bijzondere zitplaats bijvoorbeeld  vanwege  gehoorproblemen 
-of u tot de jongeren behoort (tot 35 jaar) 
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PARKEREN  en BEREIKBAARHEID Geert Groote-college op zaterdag 
 5 november, Fred. Roeskestraat 84, 1076 ED, Amsterdam 
 
Openbaar vervoer 
Trein Amsterdam Zuid, dan 15 min lopen 
 
Metro 51 (bijvoorbeeld vanaf Amsterdam Centraal of Amstel) naar halte Amstelveenseweg, 
dan 9 min lopen. 
 
Auto parkeren 
-op straat FredRoeskestraat €4,50 per uur 

-Stadionplein Zuid (Stadionplein 294) €4.00 per uur. 7 min lopen. 

-The Edge (Gustav Mahlerlaan 2970) €27,50 per dag. 18 min lopen. 

-Olympisch Stadion (Olympisch Stadion 44) €4.00 per uur. 11 min lopen. 

 
Er zijn parkeermogeijkheden voor 1 euro per dag (PR-parkeerplaatsen). Dat is gekoppeld aan 
OV-bewijzen naar en van het centrum op dezelfde dag.  Voor de gevorderde speurneuzen op 
internet is dit een interessante optie.  
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