Editie 8
februari, 2017

Hoi Vriendenkringer!
Hierbij de 8de nieuwsbrief.
Véél leesplezier toegewenst.
Mag ik me even voorstellen!!
Hallo Vriendenkring!
Zoals jullie waarschijnlijk al weten ga ik dit
jaar de familievoorstelling regisseren. Ik
heb er zin in!
Wat over mijzelf:
Ik werk alweer heel wat jaren parttime bij
Billybirdpark Hemelrijk. Ik maak en speel
daar voorstellingen voor kinderen samen
met Annette Breimer (jullie allen bekend).
In het begin was er voornamelijk
poppenspel maar in de loop der jaren zijn
we steeds meer voorstellingen gaan
maken waarin we zelf acteren, wat erg
goed bevalt bij ons en bij de gasten.
Naast Hemelrijk heb ik ongeveer 10 jaar
freelance bij de Efteling gewerkt als actrice
en een aantal jaren bij de Partycompany
tijdens dinnershows als zangeres/actrice.
Ik heb een reizend poppentheater
waarmee ik op aanvraag speel en treed af
en toe op als zangeres.
Mijn vooropleiding is niet een
toneelopleiding geweest, maar Toerisme.
Ik wilde destijds reizen, veel van de wereld
zien en ben via mijn werk in buitenlandse

KALENDER

11-02 Donateurskaartenaktie
14-02 Repetitie Voorjaarsvoorst.
16-02 Repetitie Voorjaarsvoorst.
18-02 Repetitie Voorjaarsvoorst.
21-02 Inleveren Donateur Aktie
+ Repetitie Voorjaarsvoorst.
23-02 Productie vergadering

hotels uiteindelijk het theater vak ingerold.
Ik woon in ’s-Hertogenbosch en heb een
dochter van 7, Janneke. Ik ben geboren en
getogen in Uden en aangezien mijn familie
hier nog woont ben ik hier regelmatig te
vinden.
Nu Janneke wat groter wordt komt er weer
ruimte voor nieuwe dingen.
Toen de vraag kwam of ik interesse had
om te regisseren besloot ik dan ook ja te
zeggen 
Ik vind het leuk om mijn kennis en
theaterervaring met anderen te delen en
hoop een inspirerende, leerzame en vooral
plezierige bijdrage te gaan leveren aan de
komende familievoorstelling!
Dus wellicht tot ziens,

Jeugdopleiding 2016-2017 uitgesteld
of toch niet!!

Groetjes Liset van Lanen

Start Donateurskaartenaktie zaterdag
11 februari.

Uitgesteld, maar niet afgesteld. Dat was de
boodschap in Nieuwsbrief 7. Toch gaan we
bekijken om een doorstart te maken. In maart
zal in “Volkel op de mat” een stukje worden
geplaatst waarin we uitleg geven over onze
plannen. We willen daarmee kids
enthousiasmeren om deel te nemen. Annette
Breimer heeft al toegezegd drama lessen te
willen verzorgen. Super toch!!!
Ken jij kids tussen de 10 en 16 jaar die interesse
hebben in toneel, laat ze zich dan aanmelden
bij Leanne.
Het bestuur.

Zaterdag is het weer zover dan gaan we weer
rond met de donateurskaarten. De uitnodiging
en de stratenverdeling heb je al ontvangen.
We rekenen op een ieders komst. We
verwachten je om 10 uur in Ontmoetingsplein
de Schakel. Om 10.30 uur dien je de kaarten te
hebben opgehaald. Ik heb er zin in. Jij hopelijk
ook. Tot dan en maar hopen dat het droog is.
Het bestuur!!

23-2 Repetitie Voorjaarsvoorst.
02-3 Inleveren Donateur Aktie
+ Repetitie Voorjaarsvoorst.
04-3 Decorbouw + Reserveren
06-3 Reserveren
07-3 Decor afwerking + Repetitie
Voorjaarsvoorst.
09-3 Repetitie Voorjaarsvoorst.
14-3 Generale repetitie

16-3 Try-Out Voorjaarsvoorst.
18-3 Tribune en stoelen plaatsen
19-3 Première Voorjaarsvoorst.
20-3 Uitvoering Voorjaarsvoorst.
21-3 Uitvoering Voorjaarsvoorst.
23-3 Uitvoering Voorjaarsvoorst.
24-3 Uitvoering Voorjaarsvoorst.
25-3 Afbreken decor & tribune
24-4 Kascontrole

WIST JE DAT?
* Henk Schijf zijn lidmaatschap heeft opgezegd.
* we dat jammer vinden maar zijn besluit
respecteren en hopen dat hij in de toekomst toch
weer bij de vereniging wil zijn.
* Cheyenne tijdens de donateurskaartenaktie de
partner was van Henk
* zij nu hun straten in haar eentje mag gaan doen als
we haar niet helpen.
* we daarom nu aan iedereen vragen “wie kan en wil
haar daarmee helpen”??
* de Vriendenkring ruim 360 euro heeft gekregen uit
de Clubkas aktie Rabobank.
* we dit geld gaan investeren in de jeugdopleiding
* de repetities voor de voorjaarsvoorstelling volop
aan de gang zijn

Opgave Familievoorstelling.
Tijdens de ledenvergadering kon je je opgeven voor het meespelen in de
Familievoorstelling. Dat werd gedaan door Larisa Krol, Geerke Robben,
Evelien vd Venne, Theo Verhoeff en Hans Silverenberg. Leden die afwezig
waren konden zich daarna nog opgeven. Dat deden Cas van Rijbroek en
Beppie v Eerdt. Daarmee hebben we een perfect aantal spelers die vanaf
juli onder de deskundige leiding van Liset van Lanen de Familievoorstelling
zullen gaan in studeren.
Op korte termijn willen we samenzitten met de regisseur en de
leescommissie om samen te bepalen wat voor soort stuk onze
gezamenlijke voorkeur heeft.

Jubilaris THEA KANTERS!!
Dit jaar is Thea Kanters 25 jaar bij de vereniging. Zij zal als Paulien,
bewaakster in een arrestanten cel, akte de préséance geven in haar
jubileum stuk “Dubbelspel in de cel”.
Het zou super zijn indien alle niet “spelende” leden op de première van de
voorjaarsvoorstelling aanwezig zouden zijn.
Het bestuur rekent dan ook op je aanwezigheid om te ondersteunen daar
waar nodig en uiteraard om te blijven kijken.
Noteer 19 maart in je agenda en zorg dat je erbij bent. Thea en wij vinden
dat helemaal te wouw.
Het bestuur.

* en daar al weer leuke dingen aan het ontstaan zijn
* het tekst leren zo goed verlopen is dat nu zonder
boekjes gerepeteerd kan worden
* we daarmee echt aan spelen toekomen
* we toch nog goed moeten repeteren om het zoals
elk jaar op tijd afgerond te hebben
* we ervan overtuigd zijn dat dat weer helemaal
goed gaat komen.
* je van harte welkom bent op de repetities
* de spelers groep het super zou vinden je te kunnen
en mogen begroeten
DUS TOT BINNENKORT dan maar!!

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

