
 

 

   Nieuwsbrief Alberdingk Thijm  
              mei 2009 

 

 
 
Beste vrienden van Alberdingk Thijm, 
 

Eindelijk is hier dan de tweede nieuwsbrief van Alberdingk Thijm.  

Met deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van de activiteiten en 
wetenswaardigheden van onze vereniging. 
Uw speciale aandacht vragen wij in deze editie voor onze voorjaarsvoorstelling  
‘Vals’ op 4 juni 2009 in de Stadsschouwburg in Haarlem. 
 

Wat hebben we de afgelopen maanden gedaan? 
 
Eenakteravond 8 februari 2009 
Om te beginnen blikken wij met u nog even terug naar zondagavond 8 februari jl. 
Om zoveel mogelijk leden in de gelegenheid te stellen mee te doen in een productie  
was besloten dit jaar naast de voorjaars- en de najaarsvoorstelling een ‘éénakteravond’  
te verzorgen. 
Voor een uitverkochte zaal in Casca speelden wij ‘Zakenbloed’ en ‘Dochters & Co’,  
twee heel verschillende eenakters, onder de bezielende regie van Nol Stuvel. 
 

                
 
De eenakters waren boeiend en leuk en het publiek was geweldig. De grote opkomst  
gaf ons een warm gevoel en de energie om met goede moed aan de repetities te 
beginnen voor onze voorjaarsvoorstelling. 
 
Vindt u het leuk om de foto’s van deze en andere voorstellingen te bekijken of wilt u  
een reactie kwijt? Bezoek dan eens onze website: www.alberdingk-thijm.nl  
 
18e-Eeuws optreden 
Met tien leden van de club waren wij op zaterdag 28 maart in 18e-eeuwse kostuums 
aanwezig bij een groot feest ter gelegenheid van de 250e jaarvergadering van de 
Harddraverij Vereniging Santpoort en Omstreken.  
Ons was gevraagd de feestgangers al bij de entree in de sfeer van 1752 te brengen.  
Getuige de reacties zijn we daarin goed geslaagd. 



Wat staat er op het programma? 
 
Voorjaarsvoorstelling ‘Vals’ 
De afgelopen maanden is er druk gerepeteerd voor onze voorjaarsvoorstelling van 
donderdag 4 juni 2009 in de Stadsschouwburg in Haarlem. 
Onder regie van Marijke Kots spelen we de thriller ‘Vals’ van Ton Davids. 
Marijke kennende belooft het weer een heel verrassende voorstelling te worden. 
Het is een stuk over naïviteit en intriges in de kunstwereld. Want waar is het schilderij 
van de vermoorde vervalser gebleven? Wie is er schuldig? Wie is er alleen maar belust op 
geld? Spanning dus, maar ook veel humor! 
Marijke heeft gekozen voor een bijzondere manier van werken, waarbij strips en 
stripfiguren een belangrijke rol spelen. 

             
                    De spelers hebben er veel zin in u een ‘moordavond’ te bezorgen. 
 
Een extra bijzondere avond wordt het voor onze jubilaris Ed Leuven. Al 25 jaar is hij een 
zeer gewaardeerd lid van Alberdingk Thijm. Voor en achter de schermen speelt hij al een 
kwart eeuw een belangrijke rol binnen onze vereniging. 
 
U bent van harte welkom op donderdag 4 juni in de Stadsschouwburg.  
Aanvang 20.15 uur.  
Kaarten à € 17,50 (inclusief garderobe en consumptie) zijn van maandag  
t/m zaterdag van 10.00 – 14.00 uur verkrijgbaar bij de Philharmonie,  
Lange Begijnestraat 11 te Haarlem. 
U kunt (à € 4,00 per reservering) ook telefonisch kaarten reserveren op  
tel.nr.: 023 – 5121212. 
Eventueel kunt u op de avond van de voorstelling vanaf 19.00 uur nog aan 
de kassa van de Stadsschouwburg terecht. 
 
Najaarsvoorstelling 20 oktober 2009  
Reserveert u ook alvast 20 oktober in uw agenda, want dan spelen wij onze 
najaarsvoorstelling, wederom in de Stadsschouwburg van Haarlem. 
 
Tenslotte 
 
Heeft u vrienden of kennissen die ook op de hoogte willen blijven van de activiteiten  
van Alberdingk Thijm? Dan kunnen zij zich per email opgeven voor de nieuwsbrief.  
Ons email adres is: thijmgroep@gmail.com 
Uiteraard kunt u deze nieuwsbrief ook doorsturen naar familieleden, vrienden en 
kennissen. 
 
Graag tot 4 juni of anders tot de volgende nieuwsbrief! 
 
Hartelijke groet, 
Bestuur en leden Alberdingk Thijm 


