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Beste donateurs en vrienden van Alberdingk Thijm,
Het doet ons plezier u ook dit najaar weer middels onze nieuwsbrief te kunnen informeren over
gebeurtenissen en activiteiten binnen Alberdingk Thijm.
Uiteraard vragen wij uw aandacht voor onze najaarsproductie.
Op zaterdag 18 en zondag 19 december a.s. spelen wij in Theater de Luifel per avond maar
liefst twee voorstellingen. Voor de pauze spelen wij onder regie van René Retèl ‘Kortsluiting’ van
Peter Shaffer en na de pauze de eenakter ‘Post’ van Frank Roumen onder regie van Krijn Kluft.
Uiteraard hopen wij op uw komst te mogen rekenen!
Met vriendelijke groet,
Bestuur en leden Alberdingk Thijm
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Kortsluiting
‘Oké, het is een klucht. Het hoge woord is er uit.’, schrijft regisseur
René Retèl in het programmaboekje over Kortsluiting. En over een
klucht kun je beter maar zo weinig mogelijk vertellen. Laat u dus
maar verrassen door het wonderlijke verhaal van ‘Kortsluiting’.
Franklin van der Erf, Amber Arnoldus, Gerda van der Linden,
Nol Stuvel, Wil Parijs, Jasmijn Verwijs, Jan-Bram Risseeuw
en Hein Kruijver laten u ontspannen genieten van deze vrolijke
Black Comedy.

Post
Na de pauze is het de beurt aan Wanda van Balen, Hannah
van den Eijkhof, Hein Kruijver en Ed Leuven. Zij spelen voor
u de Hollandse western ‘Post’. Leef mee met de avonturen die Wil,
Syl, Bil en Phil beleven bij een postagentschap aan het eind van
een doodlopende weg ‘in the middle of nowhere’. Onder de
bezielende regie van onze voorzitter Krijn Kluft is het een
absurde, maar boeiende voorstelling geworden.

40-Jarig jubileum
Graag staan wij na de voorstelling samen met u even stil bij het
40-jarig Thijm-jubileum van Chris Sipman.
Al tientallen jaren is hij achter de schermen als dé man van de
vaak prachtige decors, de techniek en de rekwisieten voor
Thijm van onschatbare waarde. Daarnaast is Chris beheerder
van onze studio en adviseur van ons bestuur.
Eind mei jl. werd hij onder andere voor 40 jaar inzet voor
Alberdingk Thijm benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.

Kaarten bestellen
Donateurs hebben recht op twee gratis kaarten en krijgen apart bericht van onze secretaris.
Losse / extra kaarten à € 12,50 zijn te bestellen door:
- een e-mail te sturen naar thijmgroep@gmail.com met vermelding van gewenste datum en
aantal kaarten, òf
- te bellen met 06-43544556 (b.g.g. kunt u de voicemail inspreken).
De kaarten liggen dan op de avond van de voorstelling vanaf 19.15 uur tegen contante betaling
in Theater de Luifel voor u klaar. Pinnen is helaas niet mogelijk!

Overige activiteiten, een terugblik
U kent Alberdingk Thijm van de toneelvoorstellingen en/of onze nieuwsbrief, maar naast
repeteren voor een volgende productie doen wij nog veel meer:
Stem- en spelcursus Richard Molenschot
Een groot aantal spelers van Thijm schreef zich in voor een theatercursus van acteur,
regisseur en dramaturg Richard Molenschot in onze eigen studio.
Hein Kruijver was één van hen. Hij schrijft:
‘In de maand september hebben een aantal mensen van onze vereniging deelgenomen aan
een cursus beweging, stem- en speltechniek die verspreid was over acht lessen. De cursus
werd gegeven door Richard Molenschot en bekostigd middels een bijdrage van het Jeanne
Kruijver-Rubelingfonds. De deelnemers waren zeer enthousiast evenals cursusleider Richard,
die zeer deskundig bleek en mogelijk wel eens voor een volgende regie gevraagd zou kunnen
worden. Op alle fronten was het leerzaam maar ook gezellig.
Grappige bijkomstigheid is dat een van de 'tongbrekers' waarop geoefend
werd min of meer betrekking zou kunnen hebben op het tweede deel
van onze komende voorstelling, die ging namelijk als volgt:
“De postkoetskoetsier poetst met roestpoets de roest van zijn
roestige postkoets.” en dat viermaal achter elkaar.
Probeert u het maar eens!’
Open etalages Heemstede
Begin oktober was Alberdingk Thijm te vinden op de Heemsteedse
Binnenweg in het kader van de jaarlijkse ‘Open etalages’.
Sommige leden zaten daadwerkelijk in een etalage (zoals Amber Arnoldus
op de foto hiernaast) anderen hadden zich verzekerd van een plaatsje op
een zonnig terras. Publiek en deelnemers waren erg enthousiast.
Volgend jaar weer?
Thijm-uitje
Eens per jaar gaan we met elkaar een dagje weg.
Dit jaar was gekozen voor Leiden.
We maakten onder leiding van een gids/verteller een
avonturenwandeling door de mooie binnenstad van Leiden.
Gloedvol werd ons verhaald over de bezetting en het ontzet
van Leiden. We werden als het ware meegenomen in de
geschiedenis.
’s Avonds aten wij in een Turks restaurant, waar de heupen
onder leiding van een buikdanseres flink werden losgemaakt.

Sinterklaas
Al vele jaren brengt de ‘Thijm-Sint’ bezoeken aan tientallen families, scholen
en bedrijven. Een drukke, maar vooral gezellige tijd voor planner, Sinten,
Pieten, chauffeurs en cateraars.

Kom erbij!
U ziet het, Alberdingk Thijm is een actieve, gezellige vereniging.
Lijkt het u ook leuk mee te werken aan een productie en misschien wel lid te
worden van onze club? Kom dan eens kijken op een repetitieavond!
Stuur even een mailtje en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

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.

