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 Presentatie kinder-           

 theater 
Vóór de uitvoering van de vol-

wassenen groep beten de kinde-

ren van onze kindertheatergroep 

het spits af. Op 19 april om 16 

uur nog even een generale en 

vanaf 17 uur stroomde de zaal 

vol met ouders, broers, zussen 

en grootouders. Samen met do-

cente Anna Henkes maakten zij 

een eigen impressie van de 

miesmuizers, een creatie van 

Annie M.G. Schmidt. Miesmui-

zers zijn mensen die zeuren, 

klagen, mekkeren en jammeren. 

Dat deden wij zeker niet na het 

aanschouwen van hun spel. Ze 

verdienen een dik compliment 

Er speelt zich weer heeeel wat af in het Rhenense…... 

 Monoloog van onze voorzitter! 
 

De vierde nieuwsbrief alweer. Ik kan terug kijken op bijzondere suc-

cessen.  Laat ik beginnen met het kindertheater. Het is onze docen-

ten gelukt om een leuke voorstelling weer te geven met de kinderen. 

De geluiden die ik hoor vanuit de groep zijn goed. De voorstelling 

was geslaagd. Het is leuk om de kinderen toneel te zien spelen. Dat ze daarbij 

hun creatieve kant ontwikkelen en leren samen te werken is mooi meegenomen. 

Ik ben ervan overtuigd dat kinderen die nu aan hun lichaamshouding, uitspraak 

en presentatie werken in de toekomst daar veel profijt van hebben als ze een-

maal volwassen zijn. 

Ik ben ook trots op de volwassengroep. Met 3 spelers die voor het eerst meede-

den in een grotere productie hebben we toch 3 mooie toneelavonden gehad. Ik 

ben trots op wat we geleerd hebben van onze regisseuse Corien Ottes. Iedereen 

heeft op zijn eigen niveau veel vorderingen gemaakt en dat maakt dat we samen 

een leuk stuk hebben kunnen laten zien.  Het seizoen voor de volwassen zit er nu 

op. Maar achter de schermen wordt al weer hard gewerkt aan een nieuwe pro-

ductie, zodat we in 2014 ook weer voor wat mooie toneelavonden kunnen zor-

gen. 

Helaas laat de gezondheid van diverse leden hen in de steek. Op een kleine vere-

niging heeft dat een grote inpakt. Ik wens hen veel sterkte en kracht. Die hebben 

ze nodig! 

Dit jaar zullen we  minder actief kunnen zijn en dat deelname aan diverse kleine-

re projecten op een laag pitje staan.  Gelukkig konden de kinderen hun kunsten 

als levend standbeeld laten zien op Cuneradag. 

Terug kijkend op afgelopen maanden ben ik blij met de geleverde prestaties en 

heb ik veel energie gekregen van de vereniging. Ik verheug me erop om te gaan 

werken aan komend seizoen. Met weer een grotere productie voor volwassen, 

een kindertheater en wat zou het toch leuk zijn als we ook een jeugd theater zou-

den kunnen opzetten. We zijn voorzichtig begonnen met het bekijken van de mo-

gelijkheden. 

Uitvoeringen Wilde Havana 

Na maanden van intensief oefenen was het dan zover: op 19, 20 en 27 april be-

leefden wij onze uitvoeringen van Wilde Havana. We kijken met trots terug op 

een groot succes. In het eerste weekend was de zaal goed gevuld, de laatste 

zaterdag waren we geheel uitverkocht. De reacties vanuit het publiek waren en-

thousiast. “Heel herkenbaar” was een kreet die we regelmatig hoorden. Ook ach-

ter de schermen hebben we naast gezonde spanning ook veel plezier beleefd. 3 

x hetzelfde stuk uitvoeren betekent niet automatisch dat je ook 3 keer dezelfde 

teksten uitspreekt. We hebben elkaar kunnen verrassen en ondersteunen. Het 

publiek merkt daar over het algemeen niet zo veel van, maar het houdt ons 

scherp! Nu gaan we weer op zoek naar een nieuw stuk. Dat blijft leuk. Nieuwe 

karakters leren kennen en zo’n stuk vanaf het begin opbouwen tot een mooi 

eindresultaat. 
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Living Statues Cuneradag 
 

Het bleek een groot succes: De Hucht organiseerde in samenwerking met Crea-

renz (Renske de Vries) en Anna Henkes op 25 mei jl een workshop voor kinderen: 

“hoe word ik een levend standbeeld?” Een hele dag in de weer om kostuums te 

verharden en te verven, toneelles om je act uit te werken en in de week daarna 

nog een keer samenkomen om het kostuum nog 1 x te bewerken. 6 kinderen 

hadden zich opgegeven en zij hadden vooraf goed nagedacht over hun act. Heel 

leuk om te zien welke ideeën er ingebracht werden. Het resultaat werd op Cune-

radag getoond en door de organisatie bestempeld als 1 van de grootste publieks-

trekkers.  De beelden werden door vele fotografen vastgelegd, o.a. door onze 

eigen Monique Hofstad! Haar portretten zie je hier:  

 

 

         Agenda 
Maandag 2 september 

2013: 1e repetitie-

avond 

 

Zaterdag 18 januari 

2014    

Zondag 9 maart 2014      

Repetitieweekend 

(verdeeld over 2 

(dagen): 

                           “                       

 

Zaterdag  12 april 

2104 uitvoering 

 Overige uitvoerdata in 

overleg met Corien 

nog te bepalen. 

Fijne zomervakantie! 

Website 
De nieuwe ledenfoto’s staan erop! 

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 

 

Namens bestuur, Olaf, Ilse en Monique 

Welkom!   
We mogen een nieuw lid binnen onze vereniging 

verwelkomen. Nou ja...nieuw…..Nadja ten Groten-

huis heeft al vele uren met ons op de repetitievloer 

gestaan. Ze zou meerdere rollen binnen het stukJa 

Ja maar Nee Nee vertolken. Helaas hebben we de-

ze uitvoeringen destijds moeten annuleren.  Ook 

heeft zij naast Olaf geschitterd als koningin Elisa-

beth tijdens  activiteiten van de historische vereni-

ging. Welkom terug Nadja! 

http://www.toneelclubdehucht.nl

