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De allereerste Vriendenkring Nieuwsbrief!
Regie Familievoorstelling:
Tijdens de jaarvergadering van 18
mei is vertelt dat Hanneke Jansen
zou regisseren. Helaas kon
Hanneke zich niet vinden in de
gelezen stukken en heeft ze in
goed overleg met het bestuur
afgezegd. De regie gaat nu gevoerd
worden door Hans Silverenberg.
De repetitie avonden vinden weer
plaats op dinsdag en woensdag. De
data van uitvoering zijn verzet,
waardoor Jet van der Zanden toch
mee kan spelen. Super dat dat nog
kon. Zie de kalender voor de
nieuwe data.
Oliebollenaktie:
Vorig jaar zijn we gestart met een
oliebollen aktie waarmee we extra
inkomsten willen generen voor de
vereniging. Dit jaar wordt deze

aktie doorgezet. Beppie, Esther,
Jet, Marianne, Stef en Sven gaan
hier vorm aangeven. Wanneer een
en ander plaatsvindt is nog niet
bekend. De volgende keer is er
mogelijk meer nieuws.
Leescommissie leest zich suf!
Nog maar net klaar met het lezen
van stukken voor de
Familievoorstelling of de
leescommissie is al weer druk aan
het lezen voor het Volwassenstuk
(rare naam eigenlijk). Ze zijn
opzoek naar een klucht of blijspel,
waarom het Volkelse Publiek zich
weer suf kan lachen. Verstand op
nul en lachen maar. Beppie, Esther,
Jos, Marianne, Stef en Thea
informeren elkaar via de app. Dit
werkt prima. Het bestuur wenst ze
heel veel succes met het lezen.

Wie ondersteunt Cheyenne?
Via de mail is gevraagd wie
interesse heeft om een cursus
visagie te doen zodat we binnen de
vereniging meer leden hebben die
Cheyenne kunnen helpen bij de
uitvoeringen. Geef je op!!
“Heer Kraai en het gevonden
voorwerp” is het stuk dat gespeeld
gaat worden in november. Het is
een vrolijk blijspel in 2 bedrijven,
geschreven door Aris Bremer.
Evelien, Esther, Jet, Geerke, Els,
Theo en Hans S te E gaan vorm
geven aan de verschillende
karakters.
Kom een keer aan tijdens de
repetities die beginnen in ………..
(zie kalender)

KALENDER

KALENDER

KALENDER

15 augustus: Jos jarig
21 augustus: Marianne jarig
31 augustus: Evelien jarig

Uitvoeringen Familievoorstelling (FV)
Zaterdag 7 november: 15.00 en 19.00 uur
Zondag 8 november: 14.00 uur

Repetitie dagen
Familievoorstelling
Dinsdagen en woensdagen
Vanaf september

WIST JE DAT?
*Thea zich afvroeg waarom onze
toneeluitvoeringen in maart telkens een
nieuwe aanduiding kregen in de PRartikelen in de kranten en Volkel op de
mat? Dat ze de ene keer aangekondigd
worden met "Toneeluitvoeringen voor
volwassenen", de anderen keer als
"Wintertoneel in maart en mogelijk nog
een keer als "Voorjaarstoneel"
Denk mee over een geschikte naam?
*Eugenie zich afvroeg waarom onze
jeugdvoorstelling in verhouding zo weinig
publiek trekt, maar nog beter is het om
hier gericht iets aan te gaan doen.
Heb je een idee wat we hieraan
kunnen doen?
*Hans S te E, ook dit jaar het
Volwassenstuk gaat regisseren. Helaas
voor ons heeft Jolanda Bekkers weer
werk gevonden. Hierdoor heeft ze
jammer genoeg geen ruimte meer voor
de regie bij de Vriendenkring. We hopen
haar een ander keer in te kunnen zetten.
Ken jij een regisseur die wij nog niet
kennen, laat dat dan weten?
* Dat Piet van der Sangen zijn
lidmaatschap bij de VRIENDENKRING
heeft opgezegd.
* Op de VRIENDENKRING website, veel
informatie te vinden is. Van notulen,
ledenlijsten tot planningen.
* Dat je deze info zelf kunt downloaden.
* Dat je daar een wachtwoord voor nodig
hebt.
* Dat als je het ww bent vergeten je
Evelien of mij daarom kunt vragen.
* Het bestuur je veel leesplezier wenst
met deze ALLEREERSTE VRIENDENKRING
NIEUWSBRIEF, die zeker niet de laatste zal
zijn!!

NOG NIEUWS?
Als jij nog nieuws hebt voor de
volgende editie kun je dit
laten weten aan Hans S:
j.silverenberg@upcmail.nl

