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6 van de 10 geboden



Geslaagde en zeer
gezellige Valentijnsborrel



Gezocht: vrienden!



Agenda



Wist u dat ..?

AGENDA
6 van de 10 geboden:
Do. 25, vr. 26,
zo. 28 april (matinee!),
Wo.1, do. 2 en
vr. 3 mei 2013
Aanvang 19.30 uur!!
(matinee 14.00 uur)
Boerol:
Zaterdag 29 juni
Podium Westland
2013:
Zaterdag 7 september

www.epicentrumtoneel.nl

Spannend theater op locatie in wording:
6 van de 10 geboden van Kieslowski!
Ramen verduisteren, tribunes
opbouwen, belichting realiseren,
decorstukken verzamelen, een barvoorraad aanleggen, juiste kleding
regelen, live muziek van Ap Heus,
een bevlogen regisseur die de spelers
in toom houdt. De ‘oude
Rabobank’ aan de Verdilaan in
Naaldwijk wordt getransformeerd tot
theater! Samen met spelers van onze collega club De Plankeniers
repeteren we inmiddels al een aantal weken met veel plezier aan de
realisatie van 6 van de 10 geboden uit Dekaloog van Kieslowski.
Eind jaren ’80 maakte de Poolse filmregisseur Kieslowski Dekaloog: een
serie van tien televisiefilms, losjes gebaseerd op de Tien Geboden. Zonder de kerk erbij te halen of al te filosofisch te worden confronteert hij in
elk deel de bewoners van een flatgebouw in Warschau met glasheldere
morele keuzes. Zes morele thema’s in even bizarre als herkenbare situaties. Komisch, maar ook snoeihard. Verhalen, verteld door gewone
mensen met gewone levens. Er zit een ontroerend soort eenvoud in de
zes verhalen die we vertellen en laten zien.
Spel: Hanneke van Baalen, Wim van
Baalen, Paula de Bruin, Ted van de
Burg, Willem van Delft, Adje Kloos,
Marijke Luiten, Nico Luiten, Peter Luiten,
Peter van Luyk, Trudy Maree, Marga
van Reeven, John Rijsdijk, Paula van
der Schilt, Gerda van der Valk, Anneke
Waanders, Maya Waasdorp.
Vormgeving en regie is in handen van Kees Stolze.
Techniek:
Ab Gijsen
Muziek:
Ap Heus
Regie-assistentie: Nelleke Kester
Reserveren kan via:
reserveren@epicentrumtoneel.nl, Peter Luiten: 070 - 368 71 46,
Wim van Baalen: 06-51 21 38 26 of Willem van Delft: 06-51 11 65 51
secretariaat@epicentrumtoneel.nl

Geslaagde en zeer gezellige
Valentijnsborrel
Wist u dat ….
… Paula de Bruin, Adje Kloos en
Anneke Waanders in november
bij Epicentrum Toneel ‘De
Presidentes’ gaan spelen.

… Epicentrum waarschijnlijk deel
zal nemen aan het Boerol festival
2013 en Podium Westland op 7
September 2013 .

… Onze huidige voorstelling niet
zou kunnen bestaan zonder de
steun en medewerking van Mart
Bolleboom en Schroeder, Camelot, Arie van Delft, Elektravon
elektrotechniek, Gemeente Westland, WestlandTheater De Naald,
Partycentrum De Rank, Koen
Tachelet, Onings Holland,, Joop
Stolze Classic Cars, Wubbe cc.
en ruimhartige donaties van
Fonds Westland en Beheerstichting Loswal ‘De Bonnen’!

Op zaterdag 16 februari 2013
was het weer zover: de jaarlijkse Valentijnsborrel. Ook dit
jaar mochten we weer een
groot aantal enthousiaste Epivrienden verwelkomen. Zij werden naast een hapje en een
drankje getrakteerd op de voorstelling ‘Pitten’ van Herman
Heijermans.
Na dit hilarische intermezzo werden dit jaar voor het eerst de
’Epi-steunberen’ uitgereikt; een trofee voor speciale vrienden van Epicentrum die zich belangeloos voor onze vereniging hebben ingezet
(een steunbeer is een plaatselijke verzwaring van een bouwwerk om
krachten op te vangen). Dit jaar gingen de Epi-steunberen naar een
aantal heren die de voorstelling Instinct van 2012 tot een onvergetelijke
productie hebben gemaakt: Ab Gijsen, Joop Stolze, Arie van Delft en
Mart Bolleboom.
Vervolgens heeft Kees Stolze een introductie gegeven op de voorstelling Dekaloog. Er werd een fragment uit één van de geboden gespeeld
en Ap Heus gaf een prachtige impressie van de muzikale omlijsting
bij de komende voorstelling. Al met
al was het een zeer gezellige en
geslaagde middag. We hopen de
komende jaren nog regelmatig onze
trouwe fans te mogen verblijden met
een Valentijnsfeestje.

Gezocht: vrienden!
Epicentrum is gezegend met veel trouw publiek, familie, vrienden en kennissen. Daar zijn we heel erg blij
mee! Een deel van onze trouwe aanhang is ’Epivriend’, waarbij jaarlijks een bedrag van minimaal €25,gedoneerd wordt. Zonder deze bijdragen van de Epivrienden zouden we niet de producties kunnen maken,
zoals we dat nu doen! We krijgen zoals vele verenigingen geen subsidie meer, terwijl de kosten alleen
stijgen. Niet alleen de zaalhuur is een flinke kostenpost, maar wist u dat een toneelvereniging ook veel geld
kwijt is aan de opvoerrechten van stukken? Contributieverhoging voor de leden is natuurlijk een deel van
de oplossing, maar daarmee ben je er nog niet. Daarom zoeken we nog meer Epivrienden die ons op jaarbasis willen steunen met een donatie!
Zou u een Epivriend willen worden? Meld u dan aan via secretariaat@epicentrumtoneel.nl! Liever geen
Epivriend worden, maar wel een eenmalige vrijwillige bijdrage doneren? Ook dat is natuurlijk zeer welkom.
Als dank voor uw bijdrage als Epivriend houden we in februari een Valentijnsborrel, waarbij u een voorproefje van de komende voorstelling krijgt en een kleine productie, met veel liefde gemaakt! Daarnaast
krijgt u ook een vrijkaart of korting op de toegangsprijs van een voorstelling. Wordt u ook Epivriend?
www.epicentrumtoneel.nl

secretariaat@epicentrumtoneel.nl

