Toneelclub Euverhaove
Nieuwsbrief

1

Seizoen 2015-2016

Nieuwsbrief 1

“ Twelf A “
In dit nummer:
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Het jaar 2015 loopt
alweer ten einde.
Iedereen is druk bezig
met de voorbereidingen voor de komende
feestdagen en wellicht
met Serious Request
dat dit jaar in Heerlen
wordt georganiseerd.

thony Marriot en Bob
Grant naar de originele
titel van “No Room For
Love”.
Een klucht over een
hotel uit betere tijden,
véél betere tijden dat
tijdens het jaarlijks
muziekfestival een
keur van artiesten en
andere hotelbezoekers
als gasten heeft. Dolkomische situaties
waarbij de hotelgasten
in alle hotelkamers tegelijk lijken te verblijven.

Ook Toneelclub Euverhaove is al druk bezig
met de voorbereidingen voor het nieuwe
seizoen . Zoals verwacht mag worden van
een groep enthousiaste
toneelspelers zal ook
deze productie weer
grandioos worden!

In de volgende nieuwsbrief zullen wij u meer
vertellen over deze
productie.

Twelf A, de naam van
onze nieuwe productie,
geschreven door An-

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij aangegeven dat wij voor komend seizoen een nieuwe
regisseur hadden in de naam van Erik Derikx.
Door omstandigheden is dit niet doorgegaan en
hebben wij Maurice Lamers aangetrokken als
nieuwe regisseur die zich verder in deze nieuwsbrief kort zal voorstellen.
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Opgericht in 1978
De voorstellingen zullen plaatsvinden op 20
april 2016 (senioren),
22, 23, 29, 30 april en
1 mei 2016.
Alle voorstellingen vinden plaats in Zalencentrum Oos Kaar in
Sittard.
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Nieuwe regisseur
Maurice Lamers
Even kort voorstellen:
Ik ben inmiddels zo’n
25 jaar actief in het
amateurtoneel in Nederlands mooiste provincie. Na 17 jaar gespeeld te hebben in
Nieuwenhagen
(Kiekes Wead) heb ik
in 2008 de overstap
gemaakt naar Sittard
(Limburgs Toneel Sittard), met tussendoor
uitstapjes naar andere producties, zoals

de Zittesje Revuu en
Circus Tabori.
In 2012/2013 heb ik
de regiecursus bij het
LFA en diverse masterclasses gevolgd en
sindsdien ben ik actief
aan het regisseren.
Heel anders dan zelf
in de spotlight staan,
maar ik krijg er
enorm veel energie
van.

Ik heb er alle vertrouwen in dat we met de
spelersgroep van Euverhaove een geweldige productie gaan
neerzetten. Ik heb er
in ieder geval heel
veel zin in. Ik kan er
natuurlijk nog niks
over loslaten, maar
wie ‘Fawlty Towers’
kent…..snel, hectisch,
heel veel misverstanden, maar vooral heel
veel lol!

Lid worden nieuwsbrief

“ Het leven is
een toneel en
wij zijn de acteurs “

Is er iemand in uw omgeving die ook graag
de nieuwsbrief wil ontvangen? Laat het ons
weten en wij zorgen
dat hij/zij ook op de
hoogte blijft van de
ontwikkelingen binnen
onze vereniging.

Aanmelden kan via:
info@toneelclubeuverhaove.nl

Bestuur, regisseur, spelers
en vrijwilligers wensen
iedereen:
heel fijne feestdagen en
een gezond en voorspoedig 2016 toe!
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Met vriendelijke groet,
Toneelclub Euverhaove

