Het zou een plaatje kunnen zijn uit een aflevering van Star Trek.
Maar het is ernstiger, en ook La Troupe heeft uiteraard te maken
met alles wat dit virus teweeg brengt.
De lessen zijn gestopt, en de uitvoeringen in april en juni gaan
niet door. Als het mogelijk blijkt te zijn op een latere datum, maar
of en wanneer is op dit ogenblik onzeker.

Jammer want, wat stond er ook al weer op het programma, wat gaat er nu niet door?
3 en 5 april: Smoothy Shakespeare
Een samensmelting van stukken van Shakespeare, in een modern jasje gebracht door de jeugd,
zinderend en het publiek meezuigend in een fraai bewerkt en heel goed gespeeld verhaal, onder
leiding van Monique.
18 en 19 april: Ga nou maar gewoon!
Een spetterende uitvoering van de kinderen; was zeker de moeite waard geweest!
Er werd enthousiast geleerd en geoefend onder leiding van Marie-Louise. De teleurstelling was
groot toen ze moesten stoppen. Maar wie weet, later...
6 en 7 juni: In het belang van Ernst
Het bekende stuk van Oscar Wilde. Met humor, maar ook met een serieuze onderlaag. Na een
aantal lessen toneeltechniek was de volwassenengroep net begonnen met het stuk, toen Monique
gedwongen een pauze in moest lassen. Later...

Wat ons betreft betekent uitstel zeker niet automatisch afstel.
Voorlopig is samen een toneelcursus doen, samen leren, samen iets wat op papier staat omvormen
tot een hoogtepunt aan het eind van de cursus, even niet mogelijk.
Maar wees er zeker van, zodra het kan gaan we er weer tegenaan!!
We houden je op de hoogte van verdere ontwikkelingen!
Eigenlijk was het de bedoeling om deze nieuwsbrief alleen te sturen aan degenen die hebben laten
weten dat ze de nieuwsbrief willen blijven ontvangen, maar, in deze ongewone omstandigheden
hebben we er toch voor gekozen om iedereen in ons bestand op de hoogte te brengen van het laatste
nieuws.
De website gaat komende week ook aangepast worden.
Als het even wil zal het dan ook mogelijk zijn om de nieuwsbrief te downloaden van de website, nu en
in de toekomst. Een toekomst waar we naar uit zien, en waar we naar toe gaan werken!
Tot dan: wees voorzichtig en blijf gezond!

