
 

 

 

 

 

La Troupe kijkt naar de toekomst! 
 

"La Troupe pakt de draad weer op!", zo begon nieuwsbrief nummer 5, eind oktober vorig jaar. 

Maar gelukt is dat helaas niet. Het aantal besmettingen bleef stijgen, en onvermijdelijk kwam er de 

lockdown. Ook de cursus met als einddoel "Huwelijksaanzoeken in tijden van Corona", een kort 

stuk voor volwassenen, waarbij alles zou gebeuren op 1,5 meter afstand, kon niet doorgaan. 

 

Behalve dat we gebonden waren aan de door de overheid genomen coronamaatregelen, spreekt 

gezond verstand natuurlijk ook mee. Ook daarom is in de eerste plaats gekozen voor veiligheid, 

voor de spelers en de regisseurs, en voor het publiek. En ook daarom zoeken we de grenzen van 

wat wel mogelijk is niet op.  

 

Maar, ook al zitten we nu in een situatie waarin de besmettingen stijgen en waarin de piek van de 

derde golf op ons afkomt, we kunnen plannen gaan maken voor daarna! Elke week, elke dag, stijgt 

ook het aantal vaccinaties. En de hoop is er dat er deze zomer weer het een en ander mogelijk is. 

Na de winterslaap in de afgelopen maanden ontwaakt ook La Troupe! 

Samen met de regisseurs wordt komende weken besproken wat mogelijk is. Het wanneer en het hoe 

is nog onzeker, maar, komen gaat het! 

 

SJAKIE en de SNOEPJESFABRIEK, In het belang van Ernst, Fundrama, Improvisatie, oftewel, 

alles wat we van plan waren, zijn we nog steeds van plan, en gaan we doen als het weer kan! 

En er zijn nog de verfilmingen van de optredens die eind vorig jaar zonder publiek gespeeld zijn. 

Denk bijvoorbeeld aan Smoothie Shakespeare en Ga nou Maar Gewoon! 

Later dit jaar, als je wilt, zal er volop gelegenheid zijn om weer alle zintuigen te richten op dat wat we 

veel te lang hebben moeten missen: TONEEL! 

 

      Als het ook bij jou weer gaat kriebelen: 

       

Onze nieuwsbrief zal voortaan vaker en met meer 

regelmaat uitkomen: één keer per twee maand! 

Uiteraard kan de nieuwsbrief gedownload worden 

via onze website. 

De nieuwtjes op de website zelf zullen in die twee maand 

regelmatig vernieuwd worden. Dus als je die kriebels 

voelt, kijk regelmatig en blijf op de hoogte! 

 

Houd ook de website van GO in de gaten (https://www.go-leerdam.nl/) en abonneer je op hun 

nieuwsbrief. Als GO zijn deuren weer open gooit, dan zijn wij er ook! 

 

Lockdown, avondklok, mondkapjes, het zijn inderdaad maatregelen die je in jouw vrijheid beperken. 

Noodzakelijk, maar niet leuk. Dat stel je eens voor... Straks kan het weer, je helemaal laten gaan, 

doen waar je zin in hebt, een cursus bij La Troupe, leren wat toneelspelen is, of leren improviseren, 

samen met anderen werken aan iets wat geweldig wordt, en dan, 'op de planken' in GO...! 

 

 

 

Heb jij er zin in? 

 

Wij ook! 

 
       

https://www.go-leerdam.nl/

