Het laatste nieuws!
Tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag bleek dat we zo langzamerhand toch een stuk
optimistischer mogen worden! Volkomen vrij zijn we nog steeds niet. Maar als we geen rare dingen
doen en rekening blijven houden met de coronaregels die er nog zijn, dan is de conclusie:
Steeds meer is mogelijk! Steeds meer ideeën komen nu tot leven, plannen worden gesmeed!
In een optimistische bui hopen we dat alles de goede kant uit blijft
gaan! Op onze website zal dan ook met grotere regelmaat het
laatste nieuws vermeld worden. En, we hebben ook plannen voor
de website zelf...
Zoals in de vorige nieuwsbrief al gezegd is, vanaf nu zal er elke
twee maanden minstens één nieuwsbrief uitkomen!
Daarom nu, in juni, deze nieuwsbrief met het laatste nieuws:
De scholen zitten niet ver meer van de zomervakantie. Iets opstarten vóór de vakantie was de wens,
maar bleek praktisch niet haalbaar. Regisseur Marie-Louise is nu bezig iets nieuws op te zetten voor
de kinderen, wat zo snel mogelijk na de vakantie van start gaat. Het doel is als altijd om al spelende
met toneel bezig te zijn, om alles te ontdekken wat leuk is aan toneel! Met uiteindelijk een feestelijke
afsluiting met publiek.
Na de vakantie gaat naast La Troupe ook het Kerntheater weer van start!
Iedereen kan meedoen en voor iedereen zal er een geschikte rol zijn. Moeilijke dingen leren is niet
nodig; er wordt dan ook geen cursusgeld gerekend. De nadruk zal liggen op samen een groots
spektakel neerzetten, een spetterende voorstelling, ongeveer in eind november!
Wil je meer weten? Kom dan naar de info-avond op Dinsdag 29 juni, om 19:30 uur in GO!
Wie wel veel wil leren en meer de diepte in wil, en geïnteresseerd is
in zowel de basistechnieken als de fijne kneepjes van het vak, en
dat op een toch ontspannen manier in een leuke groep met andere
nieuwsgierigen en enthousiastelingen, kan natuurlijk terecht bij ons,
bij La Troupe!
Mirjam heeft plannen om in oktober weer te starten met een cursus
voor volwassenen. Over toneelspel, en meer. Daarvoor zijn natuurlijk cursisten nodig. Lijkt het je
interessant, laat het weten! Des te eerder kan er bepaald worden wat we precies gaan doen.
De eerstvolgende mogelijkheid daarna is al snel na de Kerstvakantie. In januari, als het Kerntheater
achter de rug is, gaat Monique weer los voor La Troupe, met cursussen voor de jeugd en voor de
volwassenen.
Zoals gezegd: steeds meer is mogelijk! La Troupe is één van de mogelijkheden waarvoor je kunt
kiezen. Kiezen voor La Troupe is zeker geen slechte keus, en zou wel eens dat kunnen zijn waar je
helemaal (weer) aan verslingerd raakt!
Om de keus nog gemakkelijker te maken, om je te verleiden om die kans pakken, nog eens
verslingerd raken aan La Troupe, hebben we besloten om niet de normale cursusprijzen rekenen,
maar geven we aan iedereen die wil een aantrekkelijke welkomstkorting!
Vanaf nu houden we je met grote regelmaat op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Mocht je ondertussen vragen hebben, stuur gerust een mail naar info@latroupe.nl of vraag het direct
aan iemand van het bestuur, of benader onze regisseurs. Wij staan er klaar voor!

