La Troupe pakt de draad weer op!
Fundrama is een inspirerende cursus onder leiding van Marie Louise.
Inschrijven? Of wil je meer informatie? Stuur een email naar info@latroupe.nl
Wat ook doorgaat, in januari, onder leiding van Marie Louise:
SJAKIE en de SNOEPJESFABRIEK Zoete Dromen (werktitel)
Gebaseerd op een geliefde welbekende klassieker. Sjakie wint, heel onverwacht, 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 is nog nooit zo lekker geweest!
Start januari 2021, uitvoering juni 2021, voor 7 t/m 12 jaar (max. 16 kinderen per groep).

We gaan door waar we kunnen!
Maar ook La Troupe heeft natuurlijk te maken met de corona-maatregelen.
Alles doen we dan ook met inachtneming van de regels en de richtlijnen
van het RIVM, waarbij we zeker niet de grenzen op gaan zoeken van wat kan.
Gezondheid en veiligheid staat voorop!

De volwassenengroep onder leiding van Monique, net gestart, heeft in maart moeten stoppen met de
repetities voor In het belang van Ernst van Oscar Wilde. Besloten is om dit stuk in 2021 weer op te
pakken, en nog dit jaar een kort stuk in te studeren waarbij zowel tijdens het oefenen als tijdens de
voorstelling alles gebeurt op minimaal 1,5 meter afstand!
Huwelijksaanzoeken in tijden van Corona belooft een leerzame en komische vertoning te worden
passend bij deze tijd. Want het leven gaat door en liefde overwint alles!
Voorlopig zijn de repetities echter uitgesteld tot ergens in november. Met wat extra inhaallessen moet
het dan alsnog mogelijk zijn om in het begin van januari te komen tot een spetterende uitvoering!
De lessen zijn op dinsdag van 19:30 uur tot 21:45 uur, inhaallessen zullen in het weekend zijn.
Mocht jij met ons deze uitdaging aan willen gaan, voor info kun je Monique bereiken op: 06-23933127

Smoothie Shakespeare, waar de jongerengroep van Monique voor de zomer mee bezig was, is
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 voorstellingen staan nu gepland op:
Zondagmiddag 8 november, om 15:00 uur
Vrijdagavond 13 november, om 19:30 uur
Een en ander natuurlijk als verdere ontwikkelingen rond het coronavirus het toelaten.
Reserveren kan via de website, of stuur een email naar info@latroupe.nl

Het kindertheaterstuk Ga nou Maar Gewoon!, een medley tussen The Wiz, De Tovenaar van Oz,
Wicked en een eigen verhaal van Marie-Louise, was heel dicht bij de uitvoering in april toen alles
stilgelegd werd. De teleurstelling bij de kinderen was groot...
Maar in september konden ze weer aan de slag, kwam de hele cast weer bij elkaar en is in een
recordtempo op een paar maandagen het stuk weer helemaal eigen gemaakt.
Tijdens deze repetitieperiode is met veel plezier gewerkt, en het stuk komt nu toch op de planken!
De titel spreekt boekdelen, we doen het gewoon!
Maar een uitvoering met publiek zit er nu helaas niet in. Op 26 oktober zal het stuk gefilmd worden,
waarna later een vertoning volgt voor de groep zelf en voor genodigden.
We sluiten echter zeker niet uit dat als we terug kunnen gaan naar een soort 'normaal', de film nog
eens te zien zal zijn voor een groter publiek!

Meer informatie is te vinden op de website, of stuur een email naar info@latroupe.nl

