La Troupe pakt de draad weer op!
Veel te vertellen, daarom een wat langere nieuwsbrief, met ook aandacht voor het Kerntheater,
wat niks (?) met La Troupe te maken heeft, maar toch...
Voor meer nieuws en details is er natuurlijk ook www.latroupe.nl en Facebook!
Het virus is er nog, maar na een lange stop is het binnenkort mogelijk om verder te gaan waar we
gebleven zijn! Uiteraard met inachtneming van de RIVM richtlijnen en waar nodig extra maatregelen.
Er kan straks weer gerepeteerd worden en GO is beschikbaar voor voorstellingen!
Het aantal bezoekers wordt weliswaar beperkt gehouden, maar we kunnen natuurlijk altijd besluiten
om vaker op te treden. Je hoeft dus niks te missen!
In maart moesten we stoppen, in september beginnen we weer!
Smoothie Shakespeare, waar de jongerengroep van Monique mee
bezig was, wordt weer opgepakt! Een samensmelting van stukken
van Shakespeare in een modern jasje. Zinderend en het publiek
meezuigend in een fraai bewerkt en heel goed gespeeld verhaal!
De voorstelling is eind dit jaar.
De volwassenengroep van Monique was nog maar net begonnen
met de repetities voor In het belang van Ernst van Oscar Wilde.
Ze gaan er mee door, maar dit stuk wordt door hen pas in het
seizoen 2021/2022 weer opgepakt. We houden je op de hoogte!
Eerst gaat Monique een korte productie maken. Beginnend in
september, 14 lessen, met een uitvoering eind dit jaar.
Te denken valt aan een kort theaterstuk of een eenakter, voor
zowel ervaren als niet-ervaren spelers vanaf 18 jaar. Lijkt het je
leuk om hieraan mee te doen, geef je dan zo spoedig mogelijk op!
Monique gaat op zoek naar een kort, komisch stuk wat passend
is voor het aantal spelers dat zich opgeeft.
De lessen zijn op dinsdag van 19:30 uur tot 21:45 uur, inclusief pauze.
Voor info kun je Monique bereiken op: 06-23933127
Ga nou Maar Gewoon!, een medley tussen The Wiz, De Tovenaarvan Oz, Wicked en een eigen
verhaal van Marie-Louise, was heel dicht bij de uitvoering in april toen alles stilgelegd werd.
De kinderen zijn echter nog even enthousiast! In recordtempo gaat er in september naar een
uitvoering toegewerkt worden. We kijken wel hoever we komen en die uitvoering gaat door!
Misschien wordt het iets anders dan we ooit voor ogen hadden, maar we doen het gewoon!
De datum voor de uitvoering wordt nog bekend gemaakt.
FUNDRAMA - Het meervoud van spel is spelen
Voor de kids komt er vanaf oktober dit jaar iets nieuws binnen het aanbod van La Troupe:
FunDrama! In 10 lessen gaan we echt leren wat er komt kijken bij toneelspelen. Door middel van
leuke en stoere oefeningen en spelletjes krijg je een goede basis om zelfverzekerd en stralend op het
toneel of voor een groep te staan. Denk aan houding, focus, stemgebruik, emoties, rolverdieping en
nog veel meer! Een waardevolle cursus voor de beginnende speler én de ‘jonge rot in het vak’; het
FUNdament van elke acteur of spreker!
Het wordt een cursus vol spelplezier én ruimte voor zelfontwikkeling! Hierna kun je met veel
zelfvertrouwen natuurlijk doorstromen naar de productiegroep van La Troupe! Geef je nu op!
Vanaf 7 jaar (max. 12 kinderen per groep).

SJAKIE en de SNOEPJESFABRIEK Zoete Dromen (werktitel)
De kindertheatervoorstelling van La Troupe welke uitgevoerd wordt in juni 2021, is gebaseerd op een
geliefde, welbekende klassieker. Sjakie wint, geheel tegen de verwachting in, een rondleiding door ’s
werelds meest mysterieuze snoepfabriek. Er gebeuren wonderlijke zaken en er verschijnen merkwaardige figuren ten tonele. Dit wordt een kleurrijk, vrolijk, spannend en swingend theaterstuk, waar
je letterlijk je tanden in wil zetten.
In deze voorstelling en de repetities zit voor ieder wat wils!
We gaan werken met duidelijke, ‘eigen’ scenes, ensemblestukken en mixen alles tot een smakelijk
geheel. Toneelspelen was nog nooit zo lekker geweest!
Start januari 2021, uitvoering juni 2021, voor 7-12 jaar (max. 16 kinderen per groep).
Zoals je ziet, we gaan voor een nieuw, spetterend toneeljaar, ook al zullen we door de aanwezigheid
van het coronavirus, want weg is het nog lang niet, hier en daar dingen wat anders moeten doen.
Maar we gaan er voor!

Tot slot: het Kerntheater
Ongetwijfeld heb je vorig jaar oktober/november iets gehoord of gezien van de onvergetelijk mooie
voorstellingen van het Kerntheater Vijfheerenlanden, op verschillende locaties in Leerdam.
We willen het nog eens benadrukken: La Troupe Theater en het Kerntheater Vijfheerenlanden zijn
twee verschillende theatergroepen die los van elkaar staan! Maar, er is wel degelijk sprake van een
soort kruisbestuiving. Een aantal cursisten van La Troupe heeft vorig jaar meegedaan aan het
Kerntheater, en spelers van het Kerntheater zijn een cursus gaan volgen bij La Troupe.
Daarom hebben La Troupe Theater en het Kerntheater de data in
het komende jaar meer op elkaar afgestemd, waardoor je het hele
jaar actief kunt meedoen aan toneel! Spelen bij het Kerntheater,
met of zonder ervaring; er wordt gewoon een passende rol voor
je gezocht. En dan een cursus volgen bij La Troupe waarbij je
ook aan het eind alles wat je geleerd hebt kunt laten zien in
een spetterende voorstelling.
La Troupe begint komend seizoen in september, met aan het
eind van dit jaar de uitvoeringen.
In januari beginnen de kinderen van La Troupe met een nieuwe
cursus, met een uitvoering van Sjakie en de Snoepjesfabriek in juni.
In januari begint ook het Kerntheater met het oefenen voor een nieuw project, met een weer grootse
uitvoering in eind mei, begin juni 2021.
Na juni staan we dan weer op de drempel van het nieuwe seizoen van La Troupe, gaat de volwassenengroep verder met In het belang van Ernst, en beginnen daarnaast weer nieuwe cursussen,
voor iedereen en alle leeftijden!
Wil je meedoen? Het kan!
Inschrijven kan via de website, of met een mail (ook voor meer informatie) naar info@latroupe.nl

