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NIEUWSBRIEF 2019-1    MAART 2019 

 

Inschrijven voor de nieuwsbrieven  

 

 

Beste toneelliefhebber, 

In deze korte uitgave brengen wij u weer op de hoogte van de laatste veranderingen binnen 

onze toneelgroep.  

 

DE AFGELOPEN TOURNEE VAN "HET DINER" 

 

Dat de opvoeringen van ons laatste toneelstuk een groot succes waren, hebben velen van u 

ervaren. Wat heeft u massaal onze optredens bezocht. Veel zalen waren dan ook bijna of 

geheel uitverkocht, een enkele daargelaten. We zijn zelfs gevraagd om extra opvoeringen in te 

lassen. Zo hebben we op verzoek tweemaal een uitverkocht optreden verzorgd in het 

befaamde restaurant "Hendrickje Stoffels" aan de Hoornse haven. Gedurende deze 

middagvoorstelling hebben de gasten kunnen genieten van een uitstekend 3-gangen diner. 

Tussen de gangen door trad het Meertheater op, zodat het een gevarieerde middag werd, 

waar een ieder bijzonder van genoten heeft. Ook hebben we nog gespeeld in buurthuis "De 

Deel" in Heerhugowaard, waardoor het totaal aantal voorstellingen op dertien kwam. Wel een 

vreemd getal natuurlijk, maar het heeft ons beslist geen ongeluk gebracht. Hieronder een 

tweetal foto's genomen in het restaurant.  
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MET GROTE BLIJDSCHAP 

 We hebben inmiddels een nieuw toneelstuk voor 2019 uitgezocht. Dit wordt "Met Grote 

Blijdschap" naar de gelijknamige film uit 2001 van Kim van Kooten en Lodewijk Crijns. Spelers 

in de film waren o.a.. Renee Soutendijk, Jack Wouterse. Camilla Siegertz en Jaap Spijkers. Voor 

het scenario ontvingen van Kooten en Crijns Gouden Kalf op het Nederlands Filmfestival. Een 

paar jaar laten werd het bewerkt tot een toneelstuk met spelers als Renee Fokker, Tom 

Jansen, Oda Spelbos en Dries Smits. 

 
Het toneelstuk begint in de huiskamer van Luc; hij leidt samen met zijn hoogzwangere 

vriendin Mieke, een rustig en succesvol bestaan. Daar komt verandering in wanneer hij via een 

kennis ontdekt dat zijn vijftien jaar geleden spoorloos verdwenen broer Ad een 

kluizenaarsbestaan leidt in de Belgische Ardennen. Luc is vastberaden om de reden van zijn 

broers verdwijning te achterhalen en zoekt hem op. Hij treft hem aan, ver van de bewoonde 



wereld, samen met zijn vrouw Els. Luc en zijn vriendin Mieke worden met wantrouwen 

ontvangen, en Luc herkent niets in de man die zijn broer is. Hij besluit te blijven en ontdekt 

uiteindelijk de tragische waarheid achter de verdwijning van zijn broer, iets dat al hun levens 

overhoop gooit. 

 

AUDITIES 

Voor dit toneelstuk zijn wij op zoek naar vijf toneelspelers. Twee dames tussen 35 en 45 jaar, 

twee heren tussen 35 en 45 jaar en één jongeman tussen 15 en 20 jaar. De audities vinden 

plaats op 27 maart om 20:00 uur in Cultureel Centrum De Plataan, Pastoor Nuyenstraat 1 in 

Zwaag. 

De repetities starten in april en zijn altijd op de woensdagavond. 

Aanmelden en/of informatie kan via ons E-Mail adres  en de Internetsite. 

 

VACATURE 

Door het plotselinge overlijden van onze zeer gewaardeerde productieleider Nico Prins enige 

tijd geleden, zijn we op zoek naar een enthousiaste vrouw of man die -  samen met de overige 

bestuursleden - ons wil helpen om de diverse voorstellingen goed voor te bereiden. 

Inlichtingen voor deze leuke functie vindt u op onze website. 

 

 Verder kunnen wij melden dat in de vacante functie van secretaris inmiddels is voorzien. Tot 

onze grote  blijdschap kregen wij een spontane aanmelding van Sascha Butter - een acteur uit 

"Het Diner" - om  het   bestuur te komen versterken. Wij hebben dit heel graag aanvaard, 

temeer daar wij haar natuurlijk in dit afgelopen jaar veel hebben meegemaakt en haar hebben 

leren kennen als een accurate en gedisciplineerde speelster en bovendien een aangenaam 

mens.  

 

 

 

Tenslotte 

   

Heeft U de vorige nieuwsbrief gemist?  

 

Bekijk hier de nieuwsbrief 2018-2 

  

mailto:info@hetmeertheater.nl
mailto:info@hetmeertheater.nl
https://hetmeertheater.us12.list-manage.com/track/click?u=973031c81820e8b5f8693e9e7&id=3f269a99dc&e=7cffec9dd0
https://hetmeertheater.us12.list-manage.com/track/click?u=973031c81820e8b5f8693e9e7&id=3f269a99dc&e=7cffec9dd0
https://hetmeertheater.us12.list-manage.com/track/click?u=973031c81820e8b5f8693e9e7&id=c6a9ad6b99&e=7cffec9dd0
https://hetmeertheater.us12.list-manage.com/track/click?u=973031c81820e8b5f8693e9e7&id=c6a9ad6b99&e=7cffec9dd0
https://hetmeertheater.us12.list-manage.com/track/click?u=973031c81820e8b5f8693e9e7&id=edf04562f8&e=7cffec9dd0
https://hetmeertheater.us12.list-manage.com/track/click?u=973031c81820e8b5f8693e9e7&id=edf04562f8&e=7cffec9dd0


 

Bent U verder geïnteresseerd in onze theatergroep en wilt u regelmatig op de hoogte 

gehouden worden van onze activiteiten? 

Schrijft U zich dan hieronder in voor onze nieuwsbrieven. 

  

www.hetmeertheater.nl 

U ontvangt deze mail omdat u interesse hebt getoond in het Meertheater en/of u hebt zich 

aangemeld voor onze nieuwsbrief. 

  

Uitschrijven?  

Klik op de link onder aan de nieuwsbrief en u wordt niet meer op de hoogte gehouden van onze 

activiteiten. Ook kunt u daar uw gegevens inzien en wijzigen. 

 

  

  

Inschrijven voor de nieuwsbrieven  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

gegevens aanpassen of afmelden 
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