Een verschil met de vorige is het cijfer twee rechtsboven. Oftewel, de tweede Nieuwsbrief!
Zaterdag 21 december: 'La Troupers' uit de tijd van Dickens lopen door het centrum van Leerdam.
Barones Ter Ziele is zeer bezorgd over de toekomst van haar weeshuis "Het Warme Nest", en
probeert nu met steun van haar boekhouder Hendrik Boekesteijn oplossingen te vinden voor het
hoognodige onderhoud en het ruimtegebrek. Er moet woonruimte gevonden worden voor de weeskinderen Tom, Mien en Bram. Nu bijna 21 moeten ze
plaats maken voor jonge weesjes zoals Tirza, die nu
ook haar opa en oma verloren is. Ook de Heer en
Mevrouw Williams lopen mee; ze willen best wel bijdragen (toch geld zat), maar ze moeten wel overtuigd
worden van de noodzaak. En gaat het wel goed met
hun huwelijk? Tom, Mien en Bram hebben opdracht
van de Barones om versieringen te kopen voor het
Kerstdiner, en Boekesteijn wil dat ze een mooi
cadeau kopen voor de Barones. Boekesteijn is in stilte
verliefd en wil eindelijk de grote stap nemen. Maar
meer dan een paar penny's hebben Tom, Mien en
Bram niet gekregen. Het winkelend publiek leeft echter mee, staat klaar met raadgevingen, en ook de
ondernemers laten zich niet onbetuigd! Uiteindelijk komt het toch goed met de cadeaus en met de
fundering van het weeshuis, en onder een takje mistletoe vallen de Barones Ter Ziele en Hendrik
elkaar in de armen! Volgend jaar misschien het vervolg....
Dinsdagavond 21 Januari van 19:30 tot 21:45 uur: Monique start met een nieuwe theatercursus
voor spelers vanaf 18 jaar tot 100. Na een paar theaterlessen vol improvisatiespel en elementair
toneel gaan we starten met een karakterstuk. Monique gaat samen met de
spelersgroep beslissen welk theaterstuk het uiteindelijk gaat worden. Heb
je zin om te werken aan een karakterstuk, inlevend spel, teksttoneel, om
veel nieuwe dingen te ontdekken over je eigen speltalent….. Geef je dan
nu op voor deze cursus!
Nieuwe spelers zijn ook zeer welkom, ervaring is niet vereist!
Start: dinsdagavond 21 januari, 19:30 tot 21:45 uur. In totaal 20 lessen
waaronder enkele in het weekend (nog nader te bepalen). Locatie:
Theaterzaal Stadspodium GO, Leerdam. Voorstellingen: begin Juni 2020.
Voor inschrijven en/ of meer info: Bel, mail of app naar:
Monique, 06-23933127 moniquesentjens@gmail.com
Zaterdag 18 januari: het 10-jarig bestaan van Poort van West!
La Troupe is gevraagd om te spelen op de feestelijke dag van het 10-jarig bestaan van Poort van
West. Het belooft een feestelijke dag te worden, waarin inwoners van de Vijfheerenlanden tussen
10:00 en 17:00 uur uitgenodigd zijn om deel te nemen aan diverse workshops, te kijken bij diverse
kraampjes en te genieten van koffie, thee enz. De bedoeling is, dat spelers van La Troupe (jongerenen volwassenengroep) als diverse personages door/tussen het publiek spelen. Mirjam en Monique
hebben al veel leuke ideeën naar aanleiding van de gesprekken die zij hebben gehad met allerlei
mensen die daar werken. Het idee is om vooral vrolijke,
grappige en hilarische acts en types te spelen. Lijkt het je leuk
om mee te doen? Een of twee uurtjes is al voldoende!
We gaan van te voren nog repeteren en kostuums uitzoeken.
Bel of app voor meer info met Monique, 06-23933127

