De cursussen gaan door... maar hoe?
Ook de optimisten onder ons zagen het uiteindelijk aankomen: het kon niet langer uitblijven dat we
weer een stap terug moeten doen. Na 17:00 uur geen beoefening van amateurtoneel meer.
De improvisatiecursus 'Niets moet, Alles kan!', op maandagavond, ligt daardoor even stil.
Al vijf avonden lang zijn de cursisten van Mirjam Gosselink met veel plezier en enthousiasme bezig
met thema's als onvermogens en vermogens, emoties, het vertellen van verhalen, mislukkingen,
verlangens, frustraties en successen! Dat alles met als algemene leidraad:
bij twijfel doen! - wees niet voorzichtig!
plan niet! - je hoeft niet origineel te zijn!
Groot en meeslepend, of juist klein en kneuterig komen al deze en andere onderwerpen voorbij.
Maar nu, na de persconferentie van afgelopen vrijdag, gaan we op een andere manier improviseren.
Nog twee lessen te gaan, en deze gaan door! Niet in de komende weken op maandagavond, maar op
een ander tijdstip. Waar en wanneer, daar wordt hard aan gewerkt!

Zoals al verteld in de vorige nieuwsbrief is onder leiding van Marie-Louise O'Herne een aantal
kinderen op maandagmiddag druk bezig met de cursus voor de productie:

SJAKIE en de SNOEPJESFABRIEK Zoete Dromen
Sjakie wint een rondleiding door ’s werelds meest mysterieuze snoepfabriek, waar wonderlijke zaken
gebeuren en merkwaardige figuren werken. Ook de kinderen zijn met veel plezier bezig; een kleurrijk,
vrolijk, spannend, swingend en smaakvol resultaat, de uitvoering in mei 2022, lijkt gegarandeerd!
Toneelspelen was nog nooit zo lekker!
Geoefend wordt op maandagmiddag van 15:30 tot 16:45 uur in GO. Vóór vijf uur dus.
En dat houdt in dat de nieuwe coronamaatregelen geen gevolgen hebben voor deze cursus!
Uiteraard zijn we voorzichtig, scannen we QR codes, houden we afstand waar mogelijk, en houden
we ons aan de basisregels en alle andere regels.
Dat, en het enthousiasme van alle mensen, zorgt ervoor dat La Troupe door kan gaan.
En optimistisch als we zijn, gaan we ervan uit dat in Januari nieuwe cursussen van start kunnen gaan!
Zie hiervoor de volgende nieuwsbrief, onze website LaTroupe.nl of stuur voor meer informatie een
email naar info@latroupe.nl

