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Jubeljaar
Beste lezer van onze nieuwsbrief,
Wat is Alberdingk Thijm haar jubeljaar goed begonnen!
De feestelijke opening met een voorstelling van ‘Het Proces’
van Kafka in onze eigen studio, deelname aan de Open
Hoteldagen en een extra voorstelling van ‘Stookolie en
Sangria’. En het jaar is nog jong…
Naast onze voorjaarsproductie (waarover hieronder meer)
staan o.a. nog op het programma:
- Presentatie Alberdingk Thijm-minitheater (voor ons
vervaardigd door o.a. Eric J. Coolen)
- Een masterclass-weekend voor en met leden van onze
Haarlemse zusterverenigingen onder leiding van regisseur
Stephan W. Zeedijk, uitmondend in een korte voorstelling
tijdens een feestelijk samenzijn in De Pletterij
- Theaterdiner speciaal voor onze vaste bezoekers
- Deelname aan 023 uur – Haarlem Cultuur met korte
voorstellingen in onze Studio
- Tentoonstelling ‘125 Jaar Alberdingk Thijm’
- Onze jubileumvoorstelling ‘Tartuffe’ van Molière onder
regie van Luc van de Lagemaat in de Stadsschouwburg
Haarlem op vrijdag 20 november 2015
Josephus Alberdingk Thijm opende ons jubeljaar
Wij hopen dat u bij veel van onze festiviteiten aanwezig kunt zijn, te beginnen bij het mooie
‘Motregenvariaties’, onder regie van onze eigen Iris Stam.
Hartelijke groet,
Bestuur en leden Alberdingk Thijm

Alberdingk Thijm speelt Alberdingk Thijm
Voor onze voorjaarsvoorstelling is gekozen voor ‘Motregenvariaties’ van Robert Alberdingk
Thijm, de achter-achterkleinzoon van Joseph Alberdingk Thijm.
Zeker in ons jubeljaar leek dit ons een mooie verbinding tussen het rijke verleden van onze
vereniging en ons hedendaagse repertoire.
Ook ditmaal spelen wij onze voorstellingen op twee verschillende locaties:
- zaterdag 18 april in Theater De Luifel, Herenweg 96 te Heemstede
- zaterdag 25 april in Theater Circus Hakim, Korte Verspronckweg 7-9 te Haarlem
Op beide avonden is de aanvang om 20:30 uur.

Robert Alberdingk Thijm over ‘Motregenvariaties’
‘Twee dichteressen debuteerden beiden in de jaren zeventig. De een werd wereldberoemd, de
ander raakte totaal ondergesneeuwd. Veertig jaar later lopen de vrouwen elkaar weer tegen het
lijf. Er volgt een vileine afrekening met het verleden, met als inzet een niet geschreven oeuvre
en een niet geleefd leven.
Mirthe Kamp is niet lang geleden weduwe geworden. Haar man was de bekende poëziecriticus
Alex Kamp. Hoewel Mirthe nog dagelijks gedichten maakt, is na haar debuut Kind van Mist
begin jaren ’70 nooit meer werk van haar gepubliceerd.

Hoe anders verliep de carrière van Sacha van Loon, die tegelijk met haar debuteerde met de
spraakmakende dichtbundel Phèdres Tranen en vervolgens de ongekroonde koningin van de
vaderlandse letteren werd.
Terwijl Mirthe steeds meer in bezit wordt genomen door de afwikkeling van haar mans
nalatenschap, een verhuizing en pijnlijke benen, ontmoet ze na 40 jaar haar oude rivale.
Misschien is het niet te laat en kan ze de wereld alsnog laten zien wat ze in haar mars heeft.’
Motregenvariaties wordt gespeeld door Bianca Nunnink,
Franklin van der Erf en Yvonne Sipman.
De regie is in handen van Iris Stam.

Kaarten bestellen voor ‘Motregenvariaties’
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 Circus Hakim.
Pinnen is in beide theaters helaas niet mogelijk!

Verrassing
Na afloop van ‘Motregenvariaties’ is er de presentatie van een wel heel bijzonder jubileumaandenken: het Alberdingk Thijm-minitheater, speciaal voor ons vervaardigd door Eric J.
Coolen. U kunt dan ook direct een exemplaar reserveren.
We willen niet te veel verklappen, maar zeker is dat u er jaren plezier van en mee kunt hebben.
De prijs bedraagt € 15,00, maar voor onze donateurs hebben wij een bijzondere aanbieding!
En… alleen al door het bezoeken van onze voorstellingen komt u in het bezit van diverse,
gratis onderdelen.
De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan de renovatie van de Studio, onze
repetitieruimte in de Lange Wijngaardstraat.

Een korte terugblik
Zoals u van ons gewend bent, blikken wij even terug naar de laatste voorstellingen.
In november 2014 speelden wij onder regie van Luc van de Lagemaat met veel succes het
vrolijke ‘Stookolie & Sangria’ van Toneelgroep Het Volk.
Inmiddels speelden wij deze voorstelling nogmaals in Dorpshuis De Noorddam in WestKnollendam, waar wij met veel plezier al een aantal producties hebben kunnen brengen.

v.l.n.r.: Tamar Sipkes, Ed Leuven, Wil Parijs, Amber van Riessen en Nol Stuvel

Klik hier voor meer foto’s van de generale repetitie van ‘Stookolie & Sangria’ van huisfotograaf
Bert Reemer. Voorstelling gemist? Een volledige videoregistratie vindt u op onze website.

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!

‘Het proces’
Alberdingk Thijm is heel blij met de komst van een flink aantal nieuwe leden. Deze groep,
aangevuld met een aantal ‘ouwe getrouwen’, is na de improvisatie-workshop in juni onder
leiding van Iris Stam en geassisteerd door voorzitter Krijn Kluft, aan het werk gegaan met de
eenakter ‘Het proces’ van Kafka. Een uiterst vermakelijk stuk met verrassende elementen,
dat wij in dit jubileumjaar een aantal malen zullen spelen.
Een kleine impressie:

Met Sophie van Dijk, Patrick Bijvoet, Jan Hoetmer, Hein Kruijver, Sandra Bos,
Ed Leuven, Tammo ter Hark en Frans Saelman

Sponsors
De adverteerders in ons programmaboekje en op de website; we kunnen niet zonder ze!
Dank aan: Haarlem online, loodgietersbedrijf HCM van Dijk, Sander Tweewielers,
café Bruxelles, C’est bon Zandvoort, Kiebert natuurlijk, Boekhandel Blokker,
Womens Health Club Delphis, Grand Café Batifol, Kleine Stappen/Tools for Resarch,
GVR Beveiliging, In de Gevulde Flesch en de Haarlemsche Jachtwerf.

Ook met de subsidie van

en het

zijn wij uiteraard heel blij!

Website, Facebook en Twitter
Op onze website www.alberdingk-thijm.nl vindt u meer bijzonderheden over onze vereniging
en bijvoorbeeld links naar videoregistraties van eerder gespeelde voorstellingen.
Regelmatig posten wij ook foto’s en berichten over de activiteiten van Alberdingk Thijm op onze
Facebookpagina. Klik hier en neem eens een kijkje; hopelijk vindt u onze pagina ‘leuk’
Daarnaast zijn wij ook te volgen via Twitter: @a_thijm.

Tenslotte
Kent u iemand die ook graag onze digitale nieuwsbrief wil ontvangen of wilt u de nieuwsbrief
juist niet meer ontvangen? Laat het ons even weten via thijmgroep@gmail.com
Ook uw vragen, reacties en aanmeldingen zien wij graag op dit mailadres tegemoet.

