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OMSCHRIJVING

Bosbranden blussen zit Rowan Tripps in het bloed: haar vader is een brandweerlegende. En zelf bestrijdt
ze al branden sinds haar achttiende. Ook al bewaart ze trieste herinneringen aan het vorige seizoen, toen ze
een van haar collega's verloor bij een grote brand, ze is toch weer blij om terug te keren naar de ruige
wildernis van Montana, waar ze een paar maanden per jaar werkt. Dit jaar is er een fantastische groep
nieuwelingen, zodat ze zich geheel op de toekomst kan richten. Gulliver Curry is een van de besten. Hij is
een ijzersterke brandweerman met een grote mond, type ruwe bolster, blanke pit. Dan valt er een donkere
schaduw over Rowans leven, doordat ze wordt beschuldigd van betrokkenheid bij de tragedie van vorig
seizoen. Ze wordt zo ernstig bedreigd dat ze het einde van de zomer niet haalt als ze geen steun vindt...
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Vuurdoop festival 2018 informatie op Festivalinfo: programma, line-up, ticket informatie,
reisbeschrijving, links en nieuws

DANSVOORSTELLING VUURDOOP DOMEIN A: 1. ALGEMENE GEGEVENS: Titel voorstelling:
Vuurdoop Naam gezelschap: "IN BETWEEN" gezelschap van Fontys Dansacademie

Deze spectaculaire attractie neemt de bezoeker mee op een reis door bijna twee eeuwen spoorhistorie. Wat
heeft de komst van de trein voor de wereld betekend?
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