
Geachte Heer/Mevrouw,

De Hengelose revue, wil ieder jaar graag een 
prachtige revue op de planken zetten. 
Om de kosten van kleding, decors, huur Rabo-
theater, enz. te dekken proberen wij steun te 
krijgen van het bedrijfsleven en van particulieren.

Daarom hebben wij uw financiële hulp nodig
Wij hebben een “ Club van 100 ”  opgericht voor 
sponsoren die jaarlijks € 100,- of meer willen 
doneren aan dit Twentse revue gezelschap.  
Als tegenprestatie kunnen wij uw firmanaam, 
logo of familienaam op onze website plaatsen 
(met een verwijzing naar uw eigen site).
Bovendien wordt u in ons programmaboekje als 
sponsor genoemd.
Als u kaartjes koopt voor de voorstelling reserve-
ren wij de mooiste plaatsen voor u.

U mag natuurlijk ook een bijdrage storten op 
NL36RABO0125802587  t.n.v. Hengelose 
Revue.

Als u belangstelling heeft om iets met ons 
samen te doen of u wilt een kijkje nemen achter 
de schermen aan de Torenlaan 5-3 te Hengelo 
neemt u dan contact met:

Henk Kiewik (pr. Hengelose revue), 
telefoon 074 - 277 66 03
mobile 06 - 131 628 46
of via de mail: hjmkiewik@home.nl

Hengelose Revue
Torenlaan 5-3
7559 PK  Hengelo
074 - 291 85 79



Hengelose Revue, Twentse Revue

De Hengelose revue, opgericht in 1953,
is voortgekomen uit de voetbalvereniging
Hengelo. Er worden nu jaarlijks revue-
voorstellingen gegeven in het Rabotheater 
te Hengelo(o).

In 2009 is ons nieuwe pand aan de
Torenlaan gebouwd (naast Multimate).
Hier wordt gerepeteerd en worden de 
decors gebouwd. Ook is er een naaiatelier
en een grote kledingverhuur afdeling.

De Hengelose Revue die eigenlijk een
Twentse revue is, heeft een sterke
regionale functie. Onze bezoekers komen
niet alleen uit Hengelo, Enschede en Almelo
maar regelmatig komen er reserveringen 
uit geheel Overijssel en zelfs uit Duitsland
binnen.

Leerlingen van de opleiding “Ondernemend 
Artiest” van het  ROC lopen stage bij de 
Hengelose Revue.
Wij zijn gecertificeerd voor zang, dans en drama. 
Ook zijn er via SH&M stageplaatsen 
voor de decorbouw beschikbaar.

Ieder jaar wordt er in januari/ februari een
dolkomische revue opgevoerd, afgewisseld
door live muziek, zang en dans. Dit alles te 
midden van schitterende decors.

De revue heeft een eigen verhaallijn en
is niet speciaal op Hengelo gericht.

Pand Hengelose Revue

Kledingverhuur
Een winkel boordevol met honderden kleding-
stukken, van prachtige showkleding en dans-
outfits tot aan de boerenkiel. Al onze kostuums 
zijn in eigen beheer ontworpen en vervaardigd.
Wij hebben natuurlijk ook de bijpassende prui-
ken, brillen, boa`s en andere accessoires.
U kunt dit allemaal huren.

Wilt u meer informatie of wilt u onze winkel eens 
bezoeken neemt u dan contact met ons op via
tel. 074 - 291 85 79 (b.g.g. 06 - 100 834 59 )

Vergaderruimte / Presentatieruimte
te huur

De inspirerende vergaderruimte 
(maximaal 60 personen) kan naar wens met 
verschillende opstellingen worden ingericht.
De moderne technische faciliteiten 
(o.a. beamer, groot scherm, flip-over, gratis WIFI) 
zorgen ervoor dat u het maximale uit uw verga-
dering of presentatie kunt halen.
Koffie, thee en drank is aanwezig.
Uw lunch kunnen wij eventueel verzorgen.

Wij organiseren voor mensen die moeilijk het 
theater kunnen bezoeken een gezellige middag 
in ons pand aan de Torenlaan. Een DVD voor-
stelling op groot scherm, koffie/ thee, drankje, 
diverse hapjes en een rondleiding.
Er is voldoende gratis parkeerruimte aanwezig.

Decors en advies te huur
Onze grote decorhal staat boordevol schitte-
rende decors en er zijn talloze grote en kleine 
geschilderde doeken. U krijgt deskundig advies 
over de gebruiksmogelijkheden en opbouw.

Voor verhuur,  informatie en advies kunt u 
bellen: 06 - 100 834 59.
Kijkt u ook eens op onze website
www.hengeloserevue.nl


