De eerste La Troupe-nieuwsbrief in jaren! Op zich al een belangrijke gebeurtenis!
Belangrijk was ook de viering van het 25-jarige bestaan van La Troupe in het begin van dit jaar in GO.
Het was druk, en gezellig, en er waren talloze foto's en opnames te zien van vroegere uitvoeringen en
gebeurtenissen. Maar ook werd duidelijk dat we tegenwoordig niet meer die heel grote toneelstukken
kunnen uitvoeren: er zijn daarvoor te weinig acieve spelers. En dat moet anders!
Daarom onder andere deze nieuwsbrief, om je meer bij La Troupe te betrekken, en om je te verleiden
om (weer) mee te doen!
In januari zal er een nieuwe cursus beginnen voor volwassenen,
met Monique Sentjens als regisseur. In het begin zal er met medewerking van Mirjam Gosselink aandacht besteed worden aan de
ins en outs van improvisatie; vaak een groot hulpmiddel bij onverwachte situaties op het toneel... Daarna wordt een toneelstuk
ingestudeerd onder leiding van Monique, waarbij je andere
aspecten van het spelen kunt en zult ontdekken! Meedoen? Kan!
La Troupe was ook weer aanwezig bij Timmerdorp.
Voor de kinderen was er een prijsvraag in de vorm van een rebus,
met als prijs een gratis cursus bij La Troupe! De winnaars, Maud en
Daphne, doen nu enthousiast mee met de groep van Marie Louise
O'Herne. Volgend voorjaar de voorstelling!
Binnenkort is het weer Kerst; voor La Troupe is dat
Dickens-tijd! Op zaterdag 21 december zullen
mensen van La Troupe als personages uit de tijd
van Scrooge en Oliver Twist in het centrum van
Leerdam jou in Kerstsfeer brengen!
En, op zaterdag 28 december gaan we gratis oliebollen uitdelen! Ook verkleed. Als wat moeten
we nog bedenken. Maar het wordt zeker leuk!
Denk jij nu: Gaaf! Vet! Cool! Lekker Chillen (want
het wordt vast wel koud), wil ik ook!
Dat dachten wij dus ook... Dus, even een emailtje
naar info@latroupe.nl en je doet mee!

Ook is er nu een cursus bezig voor de wat oudere jeugd, onder leiding van Monique. Ook in deze
groep enthousiaste mensen, die of voor eerst ontdekken wat toneelspelen is, of verder bouwen op
wat ze eerder geleerd hebben. Met misschien in de toekomst... Koninklijk Theater Carré? Ook van
deze groep is volgend voorjaar de voorstelling te zien! (Waarover mogen we nog niet zeggen...)
Als laatste, zou ik willen zeggen: houd de website in de gaten! Zeker doen, maar is op het ogenblik
niet helemaal up-to-date. Wordt aan gewerkt! Dus als je over een week kijkt... (doen!).
Misschien wil je meehelpen, schrijven voor de website, of voor deze nieuwsbrief, brainstormen over
hoe de komende paar jaar La Troupe verder moet om nog eens 25 jaar vol te maken, ook dat kan!
Zelfs in het bestuur, nu vier personen groot, zou eigenlijk zeven moeten zijn, zou je veel kunnen
betekenen! Samen kunnen we er dan nog eens 25 leuke jaren van maken!
De volgende nieuwsbrief komt nog vóór de Kerst uit. Met nog veel meer nieuws...

