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Beste toneelliefhebber,
In deze uitgave brengen wij u weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen onze
toneelgroep.

Kunst- en Cultuurmarkt
Ook dit jaar kunt u Het Meertheater weer op de Hoornse kunst- en cultuurmarkt vinden. Dit
jaarlijkse evenement wordt gehouden op zondag 8 september. Vrijwel de gehele binnenstad
is dan bezet met de meest uiteenlopende vormen van kunst en cultuur. Voor de liefhebber is
het de uitgelezen dag om weer geheel op de hoogte gebracht te worden van alle
evenementen en voostellingen voor het komende seizoen. U kunt ons vinden op de Turfhaven
waar bestuur en enkele acteurs u kunnen vertellen wat wij dit najaar op de planken gaan
brengen. We zouden het erg leuk vinden om u daar te mogen begroeten.

MET GROTE BLIJDSCHAP
We spelen dit jaar "Met Grote Blijdschap" naar de gelijknamige film uit 2001 van Kim van
Kooten en Lodewijk Crijns. Spelers in de film waren o.m Renee Soutendijk en Jack
Wouterse. Voor het scenario ontvingen van Kooten en Crijns een Gouden Kalf op het
Nederlands Filmfestival. Een paar jaar later werd het bewerkt tot een toneelstuk met
spelers als Renee Fokker, Tom Jansen, Oda Spelbos en Dries Smits. Volgens onze gegevens
zijn wij het eerste amateurgezelschap die het aandurft om dit prachtige stuk op te voeren.

Maar wij kunnen u garanderen dat het een geweldige toneelavond gaat worden - het
Meertheater meer dan waardig. De repetities zijn al maanden bezig en daardoor zien wij
dat de rolkennis nu al bijna optimaal is en het spel boeit al aan alle kanten.
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.

De acteurs:

PETRA:
Mijn naam is Petra Glorie. Ik woon in Obdam samen met mijn vriend en onze twee zoons. Op
moment van de première van "Met grote blijdschap" zal ik 43 jaar oud zijn.
Nooit te oud om te acteren en te leren.
Het Meertheater plaatste een advertentie waarin gezocht werd naar een aantal acteurs en
actrices. Ik besloot het er op te wagen, deed auditie en kreeg een rol. (Yes!) Toneelvereniging
"Rein Genoegen" uit Obdam is mijn thuisbasis als het om toneel gaat.
In oktober 2018 speelde ik samen met één toneelmaatje een realistisch en serieus stuk. Heel
tof. Dit smaakte naar meer. Dit "meer" vind ik momenteel dus bij het Meertheater, in de rol
van "Els".
Voor mij een karakter om niet te vergeten. Een vrouw om tóch van te houden, ondanks (of
juist dankzij) haar "bijzondere" trekjes. Gewoon... een heerlijk type om even te mogen zijn.
Onder regie van Robert-Jan en samen met Dewy, Martijn, Vincent en Germ zijn we druk bezig
om er een mooie voorstelling van te maken. Inzet, passie en gevoel, dat is wat men straks gaat
zien.
Achter de schermen is er ook van alles gaande, decor, PR, theaters boeken etc. Super toch!?
Genieten met een grote G.

DEWY:

Hallo allemaal, mijn naam is Dewy Kraaijvanger. Ik speel sinds mijn 14e toneel, dit is mijn grote
passie! Ik vind het leuk om bij het Meertheater te spelen, dit is altijd een grote uitdaging. De
stukken die door het Meertheater gespeeld worden spreken mij erg aan, wat zwaardere
stukken met meer diepgang dan stukken die veelal door amateurverenigingen worden
gespeeld. Dit jaar een groep nieuwe tegenspelers voor mij en ook een nieuwe regisseur. Dit
betekend dat het erg aftasten is in het begin en ontdekken hoe een ieder het proces ingaat.
Maar wat resulteert in een ontzettend fijne samenwerking met een gemotiveerde groep
mensen! We gaan er met z'n allen een mooie voorstelling van maken! Ik kan niet wachten om
de bühne op te mogen!!

GERM:

Stel jezelf voor; het kan alle kanten op. Sinds ruim 3 jaar ben ik de theaterwereld aan het
ontdekken, en daar ga ik nog wel even mee door. Van alles wat... eclectische exploratie, zo u
wilt. Als ik een doel zou moeten aanwijzen dan zou het acteur zijn in een langlopende Netflixserie. Een mens moet al dan niet realistisch een doel hebben, niet waar?
Mijn andere tijdsbesteding kwam met toneel wel iets in het gedrang, maar na 25 jaar heb ik
het meeste wel gezien binnen de nogal conservatieve biljartwereld.
Het Meertheater biedt een ander repetitieproces dan wat ik gewend ben en de mogelijkheid
om het stuk minimaal 10 keer te spelen; tevens is het een rol die eens niet de goedzak en
aardige vent behelst.
Na een flinke aanloop ben ik enkele jaren geleden begonnen met mijn leven. Ik heb het plan
opgevat om zoveel mogelijk dingen te doen die ik niet eerder deed. Dit gaat van
parachutespringen tot aan een concert bijwonen van de Backstreet Boys.... en joh, wat waren

de Boys goed! Tommy Wieringa leeft bij het adagium 'een gedeelde ervaring is een halve
ervaring'; voor mij geldt dat niet. Zo mogelijk beleef ik alles het liefste samen; het sociale zijn
is sowieso een voorwaarde in mijn bestaan. F*** Freud, maar toch bezie ik het graag vanuit de
filosofie; een wereld waar ik (ook) nog maar net aan begonnen ben.
Mijn karakter in Met Grote Blijdschap als Adriaan Sipkes raakt aan periodes uit mijn eigen
leven en mensen die ik heb gekend, en is duidelijk complementair aan mijn huidige bestaan.
Dit maakt het mijn meest interessante rol tot dusver.
De repetities zijn prettig, en ik zie uit naar de première waar ik hopelijk Adriaan Sipkes
geloofwaardig ga kunnen neerzetten..

VINCENT:

Vincent Sijs
Heerhugowaarder
42 jaar
Begeleider bij Esdégé-Reigersdaal
4 mooie toneelstukken achter de rug, nu op voor nummer 5.
Via diverse (edel)figuratie klusjes bij verschillende tv series en reclames kwam ik tot de
ontdekking dat “een ander karakter aannemen” wel erg leuk is om te doen. Daarom heb ik na
jaren twijfelen de stoute schoenen echt aangetrokken en ben ik bij Toneelvereniging H.Art,
onder de bezielende leiding van RJ van Dijk, in het diepe gesprongen als Mike. Midden in het
publiek spelen is een geweldige ervaring, hier heb ik zoveel van geleerd en heeft het mij
zoveel gebracht dat ik het toneelspelen niet meer los wil laten. Helaas valt (amateur) toneel
bezoeken niet echt onder de meest gewilde vrijetijdsbesteding van veel mensen en is elk
seizoen een stuk op de planken brengen een hele uitdaging voor veel verenigingen. Ook het
spelen an sich lijkt door jongeren niet echt opgepakt te worden en verouderen veel
verenigingen. Ook bij mijn eigen cluppie in Heerhugowaard lijkt het al even niet te vlotten en
daarom ben ik ondertussen bij andere verenigingen gaan kijken. Dit jaar mag ik wederom mee
doen bij Het Meertheater (na Het succesvolle Diner van vorig jaar) wat mij zeer vereert. Het is
een gepassioneerde club met allemaal leuke mensen die weten wat ze doen. Zo hebben ze
ook dit jaar weer een prachtig stuk uitgezocht, houden ze nogmaals vast aan de duidelijke
werkwijze van de regisseur en zetten alles op alles om de gecaste acteurs hun liefde voor
toneel te laten weergeven op de planken.
Nu een paar weken onderweg en er gebeurt al heel veel in de groep. De tekstkennis is zoals

het hoort, uit het hoofd en dus kan er “gespeeld” worden. Intentie knop aan en gaan! Ik heb
er weer alle vertrouwen in dat we met z’n allen een geweldig stuk gaan neerzetten. #zinin!

MARTIJN:

Ik ben Martijn Steenvoorden en ik las in de krant dat Het Meertheater op zoek was naar een
jongen tussen de 15 en 20 jaar en tevens dat zij een kweekvijver is voor amateurspelers. Ik
was blij dat ik net voldeed aan de leeftijdsgrens om voor dit stuk auditie te mogen doen. Ik
ben de jongste speler in het stuk ‘Met grote blijdschap’. Het idee van kweekvijver trok mij aan
omdat ik later professioneel acteur wil worden.
Ik speel de rol van Thomas. In de eerste scenes zijn de andere personages te zien. Om feeling
met het team te krijgen ben ik wel bij elke repetitie aanwezig geweest. Nu begint het werk
voor mij pas echt. In mijn rol moet ik veel fysiek spel toepassen, wat vrij nieuw voor me is. De
scenes worden stap voor stap opgebouwd en dat waardeer ik zodat ik alle bewegingen onder
controle krijg en kan automatiseren.
Ik ben al langer bekend met theater want ik volg al drie jaar theaterlessen bij het Talenten
Theater in Hoorn. De afgelopen show van het Talenten Theater mocht ik voor het eerst solo
zingen, dat was bijzonder omdat ik maar twee zanglessen buiten het Talenten Theater heb
gevolgd. Ik heb ook al ervaring opgedaan met openluchttheater via het stuk OER! onder regie
van Theo van Groningen.

Reserveren
Voor de diverse theaters kunt u reserveren via onze website. Een verschil met vorige jaren is
dat u nu gelijk de kaarten bij reservering kunt betalen en u dus niet meer aan de kassa van het
theater hoeft af te rekenen. Hierdoor hopen we een vlottere doorstroming te verkrijgen.

Tenslotte
Heeft U de vorige nieuwsbrief gemist?
Bekijk hier de nieuwsbrief 2019-1

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.
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gegevens aanpassen of afmelden

