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Toonbeeld van Kunst
Op 3 november jl. vond een uniek
evenement plaats in Rhenen: Toonbeeld van Kunst. Bedacht en georganiseerd door Leah Drost, voorzitter van Ons Genoegen. Zij vond 27
Rhenense kunstenaars bereid belangeloos een kunstwerk te maken
op de muzikale thema's van
´Pictures at an Exhibition Onze eigen Conny leverde ook 2 kunstwerken in! Deze kunstwerken werden
tentoongesteld in de Cunerakerk.
Wij mochten de opening hiervan
verzorgen en deden dat middels een
Tableau Vivant naar 1 van de
thema’s uit het muziekstuk: de
markt van Limoges. Burgemeester
van Oostrum nam plaats in ons
schilderij, zag wel even op tegen een
kwartier lang niet mogen praten,
maar deed dat met verve, om vervolgens de gasten te verrassen door
letterlijk uit het schilderij te stappen
voor het openingswoord. Mies Bouwman presenteerde de veiling: opbrengst € 7.600,00, eerlijk te verdelen door Kika en muziekonderwijs
voor jongeren in Rhenen. Chapeau!

Monoloog van onze voorzitter!
2012 loopt ten einde en dan is het gebruikelijk om op het jaar terug te kijken. Ik kan met veel plezier terug kijken naar het toneeljaar 2012. Niet
alleen met plezier maar ook met trots. Trots omdat we als kleine vereniging
heel actief zijn. We presenteren met regelmaat het cultureel café. En zijn we
vaak beschikbaar als een andere vereniging of bedrijf een beroep doet op ons toneelspel.
Natuurlijk was er Koninginnedag. Hoe bijzonder was dat! Optreden terwijl hare majesteit,
de prinsen en prinsessen staan te kijken. De samenwerking met de gemeente, NOS en
Dance with Joy leverde een mooi resultaat en wat leerpunten. Hoewel ikzelf niet opgetreden heb was het voor mij bijzonder om met enige regelmaat benaderd te worden door de
landelijke pers. Het was een drukke tijd voor ons allemaal en we kunnen er met plezier op
terug kijken.
We hebben afscheid genomen van 2 zeer bijzondere leden. Ester en Tanja. Ester en Tanja
we zullen jullie zeker missen, jullie waren en zijn waardevolle mensen. Hopelijk zien we
jullie terug bij een van onze uitvoeringen. Helaas moest ook Jacqueline om gezondheidsredenen afhaken, erg jammer en we wensen Jacqueline veel sterkte en we hopen haar volgend jaar weer in de spelersgroep op te nemen. We zijn super blij dat we in Hanneke een
goede toneelspeelster gevonden hebben. Top dat je ons zo helpt! Als ik het over bijzondere leden heb dan moet ik ook denken aan ons erelid Gerrit. Gerrit, namens onze leden kan
ik zeggen dat we in gedachten betrokken bij je blijven en we zijn blij dat jij ook nog aan
ons denkt en met regelmaat naar ons informeert.
Het stuk dat de volwassenen gaan spelen heet Wilde Havana. Ik wil er niet te veel over
kwijt maar het is een toneelstuk zoals men van ons gewend was. Er zit een boodschap in
die met een lach en een traan gebracht wordt. Ieder huis heeft zijn eigen kruis, met dit
gezegde vat ik het stuk goed samen. Jo Timmer komt te overlijden en de manier waarop
zijn overleden vrouw, hijzelf en zijn nog levende kinderen met dit overlijden omgaan is
voor iedere personage anders. We laten het graag zien. En ondanks het droevige thema
zit er voldoende in om te lachen. Corien Ottes regisseert dit stuk en dat zorgt er voor dat
we een kwalitatief goed stuk op de planken gaan zetten op 19,20 en 27 April 2013. Zet
deze data alstublieft in de agenda.
En nu u toch de agenda voor u heeft, 19 April geven de kinderen van het kindertheater
ook een presentatie. Ik heb al het genoegen gehad om even naar een kleine proef presentatie te mogen kijken. Geweldig om de kinderen bezig te zien . De kinderen hebben er
duidelijk plezier in. Ze zijn pas halverwege het eerste jaar maar onze theater docente Anna heeft ze al veel bijgebracht. Ik ben blij dat het kindertheater succesvol verloopt. Het is
niet alleen leerzaam maar ook erg leuk
In 2013 gaan we natuurlijk door met toneelspelen voor volwassen en ook het kindertheater zal weer een programma hebben in 2013. We hopen zelfs een jongeren toneelgroep
op te zetten voor jongeren van 13 tot 18 jaar zodat toneelvereniging De Hucht voor iedere
leeftijd wat te bieden heeft.
Dan kom ik weer bij het begin van dit stuk. Ik ben er, als voorzitter, super trots op dat we
als kleine vereniging in deze moeilijke tijd, toch kunnen groeien. Dat kan niet zonder hulp.
Ik wil dan ook iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage dit jaar. We kunnen nog steeds
hulp gebruiken, niet alleen financieel maar vooral praktisch. Decorbouwers, mensen die
een belangrijke rol achter de schermen willen vervullen en we zoeken nog steeds opslagruimte in Rhenen of directe omgeving. Mocht u iemand zijn of kennen die ons kan helpen.. mail ons! toneeldehucht
Namens het bestuur van de toneelvereniging wens ik u allen fijne feestdagen. Geniet van
de tijd met elkaar en we wensen u en alle mensen die u liefheeft een goed 2013.
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Nieuwe aanvragen!
Er komen weer nieuwe aanvragen binnen waarin men ons verzoekt om medewerking te verlenen. Wat is er tot nu toe binnen voor 2013:

Kerstvakantie
Maandag 24 december en
maandag 31 december zijn er
geen toneelrepetities. Maandag 7 januari is er gewoon
weer een toneelrepetitie. Dan
kunnen we gelijk proosten op
het nieuwe jaar! Dat doen we
uiteraard ook graag met de
niet-spelende leden!

Woensdagavond 23 januari: presentatie Cultureel café.
Graag vernemen wij via email toneeldehucht@live.nl wie hier aan mee wil werken. Invulling staat nog geheel open, ideeën en wensen kunnen dus ingediend
worden.
Vrijdagochtend 8 februari: carnaval onderbouw Cuneraschool
De ouderraad van de Cuneraschool wil graag iets op toneelgebied doen met/voor
de kinderen van de onderbouw. We zijn hierover ook in overleg met Anna. Invulling is dus nog niet bekend, ook nog onbekend is hoeveel mensen er nodig zijn.
Wordt vervolgd……
Zaterdag 8 juni: Cuneradag
Nog geen concrete plannen, deelname wel aannemelijk.
Zaterdag 9 september: Open Monumentendag
Comité Open Monumentendag Rhenen heeft onze bijdrage en samenwerking aan
Open Monumentendag 2012 zeer gewaardeerd en wil graag ook in 2013 met
ons iets moois neer zetten. Het thema is dan “Macht en Pracht”. Olaf zal namens
De Hucht als contactpersoon fungeren. Om op tijd e.e.a. voor te bereiden en uit
te werken is het fijn te weten wie er ook dan weer van de partij wil zijn. Graag je
email naar toneeldehucht@live.nl

Website

14 december jl: voorproef presentatie
kindertheaterlessen
Zoals inmiddels wel bekend is de cursus Kindertheaterlessen een groot
succes. Verschillende ouders hadden geen idee wat de kinderen nu doen
en leren in zo’n les en docente Anna kreeg dan ook meerdere malen het
verzoek de deur 5 minuten eerder open te zetten zodat de ouders een
glimp konden opvangen van hetgeen daar gebeurt. Omdat dat de
kinderen teveel afleidt koos Anna ervoor om vrijdag 14 december jl.
ouders, broers, zussen etc. om 17.00 uur welkom te heten en het laatste
half uur van de les te besteden aan een korte presentatie. We weten niet
wie er meer genoten: de kinderen of het publiek, maar leuk was het in
ieder geval! En zoals iedere les werd er afgesloten met “afspringen”.
Iedereen sprong vrolijk mee zoals te zien op deze foto:

Het is de moeite waard om met enige
regelmaat een kijkje te nemen op onze
website. Jaimy van Oort heeft deze site
ontworpen, onder haar hoede en zorgt
dat hij overzichtelijk, informerend en
up-to-date blijft. Inclusief de fotoreportages!
www.toneelclubdehucht.nl

Fijne kerstvakantie!
Wij wensen iedereen fijne dagen
toe!

Afspringen
na de les!

Namens bestuur, Olaf, Ilse en Monique

