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Beste donateurs en vrienden van Alberdingk Thijm, 
 

Met veel plezier sturen wij u een nieuwe editie van onze nieuwsbrief met de nodige wetens-

waardigheden over onze vereniging.  

Uiteraard vragen wij uw speciale aandacht voor onze bijzondere voorjaarsproductie.  

Vóór de pauze bent u getuige van een masterclass improvisatie en na de pauze spelen wij ‘Fred’, 

een kort toneelstuk van Theatergroep Carver. 
 

Ook ditmaal spelen wij onze voorstellingen op twee verschillende locaties: 

- zaterdag 21 juni in Theater de Luifel, Herenweg 96 te Heemstede 

- zondag 22 juni in Theater Nieuw Vredenhof, Van Oldenbarneveltlaan 17 te Haarlem. 

Op beide avonden is de aanvang om 20:15 uur. 
 

Wij verheugen ons zeer op uw komst! 

 

Bestuur en leden Alberdingk Thijm 

          -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-    

Over de Masterclass improvisatie 

De afgelopen maanden kregen Sandra Bos, Janna Handgraaf, 

Tammo ter Hark, Jan Hoetmer, Hein Kruijver,  Ed Leuven, 

Frans Saelman en Willem Vermeulen spellessen van regisseuse 

Marianne Narold. Met de aangeleerde technieken gaan zij nu 

improviseren. Spannend voor hen èn voor u als publiek, want niets 

staat van tevoren vast!  

Over ‘Fred’ 
Na de pauze spelen Monique van der Zouw, Yvonne Sipman  

en Franklin van der Erf ‘Fred’, een uit improvisatie ontstaan 

toneelstuk van Theatergroep Carver. 

Fred is de broer van Paula en de man van Mary. Na zijn dood zijn  

de vrouwen op elkaar aangewezen. Maar dan tart Mary de situatie 

door een man in huis te halen… 

Schrijnend, hilarisch en soms pijnlijk herkenbaar! 

 
Kaarten bestellen voor onze voorjaarsproductie 
Donateurs hebben recht op 1 of 2 gratis kaarten en krijgen apart bericht van onze secretaris.   
 

Losse / extra kaarten à € 12,50 zijn te bestellen door: 

- (bij voorkeur) een e-mail te sturen naar thijmgroep@gmail.com met vermelding van  

gewenste datum/locatie en aantal kaarten; 

- te bellen / sms-en met 06-43544556 (b.g.g. kunt u de voicemail inspreken). 

U ontvangt een bevestiging van uw bestelling. De kaarten liggen voor u klaar drie kwartier vóór  

de voorstelling in Theater de Luifel of Theater Nieuw Vredenhof.  

Pinnen is helaas niet mogelijk! 

 

Onze vereniging steunen en voordeliger uit zijn? 
Als donateur van Alberdingk Thijm steunt u onze vereniging en bent u ook nog eens voordeliger 

uit. De donatie bedraagt namelijk € 20,00 per persoon per jaar; hiervoor ontvangt u één kaart  

voor onze voorjaarsvoorstelling en één kaart voor onze najaarsvoorstelling.  

Uiteraard is een donateurschap voor twee personen ook mogelijk. Voor € 40,00 per jaar heeft u 

dan recht op twee gratis kaarten per voorstelling. 

 

Meldt u nu aan als donateur via thijmgroep@gmail.com en profiteer direct! 

mailto:thijmgroep@gmail.com
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Een korte terugblik 

Maar liefst vier maal speelde Alberdingk Thijm met veel succes de tragikomedie ‘De goede dood’ 

van Wannie de Wijn. Indrukwekkende voorstellingen, waarover (mede gezien het onderwerp 

euthanasie) veel werd nagepraat.  

Heeft u de voorstelling niet kunnen bijwonen? Via onze website www.alberdingk-thijm.nl kunt u  

de videoregistratie van ‘De goede dood’ bekijken.  

 

  

    Ed Leuven, Wil Parijs, Bianca Nunnink, Nol Stuvel, Tamar Sipkes en Jan Bram Risseeuw    

 Klik hier voor meer foto’s van ‘De goede dood’ van onze huisfotograaf Bert Reemer. 

 

Alberdingk Thijm (bijna) 125 jaar! 
In 2015 bestaat onze vereniging maar liefst 125 jaar en dat gaan we vieren, samen met u! 

Het hele jaar zal in het teken staan van dit bijzondere jubileum; het wordt een echt jubeljaar. 

Inmiddels zijn wij volop bezig met de voorbereidingen. 

Wij houden u op de hoogte! 

 

Welkom! 
Alberdingk Thijm is altijd blij met nieuwe leden, dus schroom niet en kom eens bij ons kijken. 

Of u nu wilt spelen of achter de schermen actief wil zijn: u bent van harte welkom in onze eigen 

‘studio’ in de Lange Wijngaardstraat, in hartje Haarlem. 

Kijk voor meer informatie op onze website www.alberdingk-thijm.nl of stuur een mailtje  

naar thijmgroep@gmail.com  

 

Hoort de wind waait… 

Al vele jaren verzorgt Alberdingk Thijm bezoeken van Sint en zijn Pieten bij u thuis, uw vereniging 

of bedrijf. Het lijkt misschien nog heel ver weg, maar vlak na de zomervakantie krijgen wij al veel 

boekingen binnen. Interesse? Neem voor informatie of boekingen even contact op met Bianca 

Nunnink via e-mail: bmnunnink@zonnet.nl of tel.: 06-12885632. 

 

Sponsors 
De adverteerders in ons programmaboekje, we kunnen niet zonder ze!  

Dank aan: Haarlem online, loodgietersbedrijf HCM van Dijk, Sander Tweewielers, café Bruxelles, 

C’est bon Zandvoort, slagerij Van ’t Hoff, Kiebert natuurlijk, Boekhandel Blokker en Womens  

Health Club Delphis. 

 

Tot slot 

Kent u iemand die het ook leuk zou vinden deze digitale nieuwsbrief te ontvangen of wilt u de 

nieuwsbrief juist niet meer ontvangen? Laat het ons even weten via thijmgroep@gmail.com 

Ook voor andere berichten en uw op- of aanmerkingen kunt u terecht op dit adres. 
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