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Toneelvereniging De

Hucht,

Rhenen

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

Start seizoen
2012/2013 maandag
27 augustus 19.45
uur in De Westpoort!
 Cuneradag 2012
 Theater voor de jeugd!
 Cultureel café

Cuneradag 2012
9 juni 2012 stond in het teken van Cuneradag. Als toneelvereniging willen we
graag ieder jaar een verrassende bijdrage leveren. Dit jaar togen we als
taarten naar de stad om daar onze 120 (!) zelfgebakken cupcakes (dank aan
Tanja, Eric en Conny) aan de man te brengen. Binnen 2 uur compleet
uitverkocht en € 114,80 in de spaarpot. Onze kraam werd bemand door Olaf
en John. Helaas was het die dag erg koud, winderig en
regenachtig. Om 14.30 uur hielden we het maar voor
gezien. Ondanks dat kunnen we het een succes noemen.
Reacties waren heel leuk en de “ouwe taarten” en het
“cupcakeje” zijn veel op de foto gezet.

 Afscheid
 Welkom!
 Mantelzorgers binnenboord
 Kleine Huchtjes
 Vakantie

Cultureel café
We zijn weer gevraagd voor de
presentatie voor het volgende
culturele café! Dus op 24 oktober a.s. neemt De Hucht wederom de presentatie van het Culturele Café voor haar rekening. Wil
je hier aan meewerken? Meld je
aan via toneeldehucht@live.nl !
In januari 2013 willen we graag
een stukje van onze nieuwe
voorstelling daar presenteren.

Theater voor de jeugd
Afgelopen tijd is De Hucht een aantal keer benaderd door ouders met de vraag of wij ook toneellessen voor kinderen verzorgen. Samen met onze vorige regiseusse Anna Henkes, zijn wij gaan onderzoeken of we dit kunnen gaan aanbieden. Er is een
gesprek geweest met Marion van Alleman Welzijn.
Ook zij reageerde enthousiast en we kunnen de
kelder van De Westpoort huren. Bij een deelname
van 10 kinderen gaan we eind september van
start, we streven naar een groep van 15. Cursus
duur is 25 lessen en een eindpresentatie voor de
ouders (eind april 2013). De eerste aanmelding is
binnen. Middels flyers, bezoek aan scholen etc.
gaan we kinderen benaderen om deel te nemen.
Een nieuwe uitdaging onder de paraplu van De
Hucht. Ken je kinderen tussen de 8 en 13, maak
vast reclame! Heb je vragen of opmerkingen, kom
bij ons! We houden jullie op de hoogte!

Afscheid
Nadja heeft haar lidmaatschap opgezegd. Drukke werkzaamheden en de
afstand hebben tot
haar besluit geleid.
Nadja, bedankt voor
het speelplezier dat
we met je beleefd
hebben. Veel succes
met alles wat je
doet!

Welkom!
Mijn naam is Jacqueline Hutten, ben al 25 jaar getrouwd met Ronald, heb twee
"kinderen"; Annick van 22 en Rick is 19. Beide wonen op kamers, Annick in
Utrecht en Rick in Amsterdam. Ik heb 13 jaar in de wijk gewerkt als verpleegWelkom
kundige, maar het dansbloed kroop waar het niet gaan kon, en ik heb naderhand alsnog mijn lesbevoegdheid behaald. Inmiddels geef ik al weer 17 jaar
dansles aan kinderen, tieners en volwassenen in Wageningen. Eerst was dat bij
een stichting, maar sinds januari ben ik voor mezelf begonnen.
Al heel lang wil ik aan toneel doen, en omdat ik het roer omgegooid heb in januari, heb ik besloten nu ook maar eens werk te maken van toneel spelen.
Ik heb het nog nooit gedaan, het lijkt me hartstikke leuk. Ik vind het ook heel
spannend. In "dans" druk je je toch anders uit, dan in "woorden".
Ik ben al een paar keer langs geweest om kennis te maken, een repetitie bijgewoond, in het verleden "de smaak van water" van jullie gezien.
En het lijkt me een leuke groep mensen, waar ik graag deel
van uit wil gaan maken. Ik ben altijd heel gauw enthousiast
over iets, maar het lijkt me heerlijk om nu eens niet degene te
zijn die het voortouw hoeft te nemen.
Ik hoop dat jullie zo weer een beetje meer over mij weten, en ik heb er heel
veel zin in.
Hartelijke groeten,
Jacqueline
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Beste “Hurken”,

Kleine Huchtjes
Afgelopen jaar heeft De
Hucht 2 prachtige babymeisjes mogen verwelkomen. Zoals jullie zien dragen zowel Hetty als Gonda
de toneelvereniging een
warm hart toe!

Al een hele tijd geleden werd ik gevraagd de regie op mij te nemen voor het seizoen 20122013.
Mijn naam is Corien Ottes en ben werkzaam als dans- theaterdocent en regisseur.
Ik heb een leuk gesprek gehad met o.a. het bestuur en ik heb besloten dat ik het ga doen.
Vorige week heb ik kennis gemaakt met de spelers in het repetitie gebouwtje. Dat is ook
goed bevallen. Een groep enthousiaste mensen.
Ik heb uitgelegd hoe ik te werk ga;
Je moet eerst het stuk goed begrijpen; de onderlinge verhoudingen van de personages,
de emoties en de conflicten. Daarom gaan we eerst leesrepetities houden.
Voordat de rollen worden verdeeld doen we eerst wat speloefeningen.
Dat klinkt heel saai maar niets is minder waar. Ik ken de spelers nog niet en ik wil eerst
zien , wie waar geschikt voor is en waar ieders kracht ligt .
Op die manier ben je niet alleen aan het spelen maar ook aan het leren, zodat het steeds beter
lukt jouw personage neer te zetten.
Dat is ook het leuke van regisseren; niet dat iedereen zijn tekst goed kent maar dat ik de spelers zie groeien in hun rol . Dat geeft enorm veel voldoening.
Verder is het natuurlijk de bedoeling dat we vooral veel plezier hebben en er samen tegenaan
gaan, want de één is afhankelijk van de ander.
Kortom, ik heb er zin in.
Het uitgekozen stuk blijft nog even geheim……………
Tot spoedig ziens,
Corien Ottes

Mantelzorgers binnenboord
Dinsdag 19 juni kwam Judith Taen van Spectrum Gelderland op bezoek om
ons de box te overhandigen “mantelzorgers binnenboord”. Met haar samen
hebben we ook het bijbehorende filmpje gekeken waar Ilse en Monique hun medewerking aan hebben verleend. Dit filmpje is te zien op www.mantelzorgersbinnenboord.nl
In de box zitten een krantje, flyers, posters, een handboek, ansichtkaarten en viltjes. Mocht je de
box willen zien, mail dan even, dan kan je hem lenen. Tot nu toe wordt deze box alleen in Gelderland en Overijssel verspreid. Omdat wij vinden dat ook Rhenen hier meer van zou moeten horen
hebben we de gemeente gemaild en hopen we hem samen met hen te kunnen verspreiden op de
juiste plaatsen! Binnenkort verschijnt er een artikel met foto in de RBC, Houd deze dus in de gaten!

Vakantie
Nu gaan we genieten van een welverdiende vakantie. We zullen nog wel even contact opnemen met de deelnemers aan
Open Monumentendag om een afspraak te maken voor kleding passen
en de datum door te geven waarop de regisseur voor dit project naar
Rhenen komt. De verwachting is dat dat in de laatste week van augustus zal zijn of de eerste week van september. Heb je data dat je echt
niet kan ‘s avonds laat het even weten!
Heel erg bedankt voor al jullie inzet, enthousiasme, meedenken en meedoen! Fijne vakantie en graag tot maandag 27 augustus!
Namens bestuur, Olaf, Ilse en Monique

