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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 vrolijke najaarsproductie ‘Stookolie en 

Sangria’ van Toneelgroep Het Volk.  
 

Ook ditmaal spelen wij onze voorstellingen op twee verschillende locaties: 

- zaterdag 15 november in Theater Nieuw Vredenhof, Van Oldenbarneveltlaan 17 te  

Haarlem 

- zondag 16 november in Theater De Luifel, Herenweg 96 te Heemstede  

Op beide avonden is de aanvang om 20:30 uur. 
 

Wij verheugen ons zeer op uw komst! 
Bestuur en leden Alberdingk Thijm 

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

Het Volk over ‘Stookolie & Sangria’ 
‘In Stookolie & Sangria komen twee stellen elkaar tegen op een niet 

met name genoemd Spaanse vakantiebestemming. Ze delen 

ongewild hetzelfde appartement aan het strand. Hun gedwongen 

samenzijn zorgt voor onverwachte situaties en spanningen binnen 

hun relaties. Als er zich op de locatie ook nog een ernstige 

milieuramp voltrekt, wordt het vakantiegevoel wel heel zwaar op de 

proef gesteld en lijkt niemand ongeschonden aan de terugreis te 

kunnen beginnen. Stookolie & Sangria is een klucht waarin 

vakantievreugde en toeristenverdriet elkaar gevaarlijk dicht beginnen 

te naderen.’ 

 

Stookolie en Sangria wordt gespeeld door Tamar Sipkes, Wil 

Parijs, Amber van Riessen, Nol Stuvel en Ed Leuven. 

De regie is in handen van Luc van de Lagemaat. 

 
Kaarten bestellen voor onze najaarsproductie 
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 Nieuw Vredenhof of Theater de Luifel. 

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! 
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Een korte terugblik 

Eind juni was ons publiek getuige van een Masterclass Improvisatie door Marianne Narold.  

Spelers van Alberdingk Thijm gingen, na een periode van spellessen, op de avond van de 

voorstelling de uitdaging aan om zonder voorinformatie de vloer op te gaan. Na de pauze  

was het tijd voor ‘Fred’, een vanuit improvisatie geschreven stuk van Theatergroep Carver.  

 

           
    

 Klik hier voor meer foto’s van de Masterclass en ‘Fred’ van waarnemend huisfotograaf René 

Moolenaar. 

 

 

30 en 31 oktober: Fred in de Pletterij! 
Op verzoek van Project Fors speelt Alberdingk Thijm op 30 en 31 oktober (na een masterclass 

improvisatie van Marianne Narold) nogmaals de tragikomedie ‘Fred’. Was u in juni verhinderd, dan 

heeft u dus alsnog de gelegenheid dit stuk van Theatergroep Carver te zien.  

Spelers: Monique van der Zouw, Yvonne Sipman en Franklin van der Erf. Regie: Marianne Narold. 

Ga voor meer informatie en het reserveren van kaarten naar www.projectfors.nl 

 

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! 

 

Hoor, wie klopt daar kinderen… 

De eerste pepernoten liggen al weer in de schappen; nog even en Sinterklaas zet voet aan wal in 

Nederland en worden de schoentjes gevuld. Een mooie traditie! 

Zoals u wellicht weet verzorgt Alberdingk Thijm al jaren bezoeken van Sint en zijn Pieten bij u 

thuis, uw vereniging of bedrijf. 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, Womens  
Health Club Delphis, Grand Café Batifol en GVR Beveiliging.  

 

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. 

 

https://picasaweb.google.com/111728032436210323980/ImprovisatieEnFred
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