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Fusie Epicentrum Toneel en Sint Jan Baptist ‘93

Ja, dit keer een speciale editie van Epi Nieuws! U leest het goed. Epicentrum Toneel en
Sint Jan Baptist ‘93 hebben besloten na een succesvolle samenwerking in 2015 om de
handen ineen te slaan en de krachten te bundelen in een nieuwe liefhebberstoneelvereniging.
Epicentrum Toneel en Sint Jan Baptist ’93 uit Wateringen speelde in 2015 een coproductie: ‘De
Familie Avenier’. De samenwerking beviel beide clubs zo goed, dat besloten werd om serieus te
onderzoeken of deze tijdelijke symbiose niet een definitief karakter zou kunnen krijgen.
Dit gaat leiden tot een fusie van beide clubs eind van dit jaar. Hierdoor ontstaat een grote en brede vereniging met zo’n veertig actieve leden. En dit biedt weer meer mogelijkheden in repertoirekeus, meer producties per jaar, meer mogelijkheden voor educatie en talentontwikkeling, meer
kans op continuïteit en verjonging. Kortom, hiermee hopen beide verenigingen een belangrijke
impuls te geven aan spelplezier, kwaliteit en het vitaal houden van het amateurtoneel in het
Westland.
Tijdens een drukbezochte voorjaarsborrel, werden de plannen voor de fusie tussen beide clubs
en de plannen voor een nieuw theater gepresenteerd. Want naast een mogelijke samenwerking
was Epicentrum Toneel al druk met nieuwbouwplannen bezig. Het is onze bedoeling om deze
zomer al de TheaterLoods te bouwen! De bouwvergunning is inmiddels aangevraagd. En met de
‘bouwstenenactie’ is de eerste 10.000 euro al binnen! Maar we zijn er nog niet. Bouw met ons
mee en doneer een bouwsteen of een gedeelte hiervan (zie pagina 2)!

Wist u dat ….
… Wij meedoen aan het Theaterfestival
Onder de Hoge Bomen en spelen op
donderdag 2 en zondag 5 juni 2016.
… Er druk gerepeteerd wordt voor het
vervolg op het succesvolle Diner Grand
Spectacle, Diner Grand Spectacle II.
… Diner Grand Spectacle II een onvergetelijk diner met voorstelling wordt.
… Ook de jongerenproductie Truth or
Dare inmiddels van start is gegaan.

www.epicentrumtoneel.nl

Diner Grand Spectacle II
Vele jaren geleden was Diner Grand Spectacle een
groot succes. Dit jaar gaan we voor een deel 2. Het belooft een fantastisch spektakel te worden met zang, dans
en toneel. Vele oude ‘bekenden’ zullen langskomen, zoals Nel in de Krom, maar ook de Presidentes, Mackie
Messer en Ophelia. Daarnaast kun u genieten van een
goed en gezellig diner. U kunt nu alvast kaarten reserveren voor 9, 10, 16 en 17 september. Kaarten kosten
€ 75,- voor een unieke theaterbeleving inclusief diner!
info@epicentrumtoneel.nl

Bouw nieuw minitheater!
Al jarenlang is Epicentrum Toneel op zoek naar een
geschikte ruimte om in te repeteren en in te spelen.
Het huidige pand ‘De Zolder’ aan de Hoogwerf in
Naaldwijk heeft zijn langste tijd gehad en biedt beperkte ruimte en mogelijkheden. Na maandenlange
voorbereidingen lijkt de droom voor nieuwbouw, mede
door de fusie met Sint Jan Baptist ‘93, verwezenlijkt te
kunnen worden. Dit nieuwe minitheater biedt niet alleen ruimte aan de nieuwe fusieclub, maar is ook bedoeld om andere (toneel)groepen de gelegenheid te
bieden voorstellingen te geven. De TheaterLoods heeft een vloeroppervlak van 220 m2 en een
hoogte van 5,5 meter en biedt ruimte aan ongeveer 80 bezoekers.
De bouw van een nieuw minitheater wordt ondersteund door Gemeente Westland en door de
cultuurfondsen Fonds Westland en beheerstichting Loswal “de Bonnen”. Verder wordt een fors
deel van de investering door beide clubs opgebracht. Maar we zijn er nog net niet: van de benodigde € 140.000,- missen we nog € 40.000,Dat is een heel bedrag. Maar deel het eens op in
bouwstenen van € 250,- per stuk, dan hebben we
nog maar 160 bouwstenen nodig. Dat moet te
overzien zijn! Dus koop in je eentje vier bouwstenen of koop met z’n vijven één bouwsteen of koop
een gedeelte van een steen door een kleinere donatie te doen. Elke steen helpt en elk bedrag is
welkom. Bouw met ons mee!
Wilt u meebouwen aan de TheaterLoods en een bouwsteen kopen of een bepaald bedrag
doneren, mail dan naar info@epicentrumtoneel.nl of naar info@sintjanbaptist93.nl. Geef aan
voor welk bedrag u mee wilt bouwen en u krijgt dan per omgaande het IBAN-nummer van de
bouwrekening. U heeft dan voor eeuwig een plaatsje in het hart van de toneelliefhebbers van
Epicentrum Toneel en Sint Jan Baptist ’93.

Return to Peyton Place, een terugblik
Op donderdag 14 januari 2016 was het dan zover. Theater
‘De Zolder’ werd voor twee weken Peyton Place. Het thuis
van Constance en Allison McKenzie, Dokter Rossi, Rodney
en Leslie Harrison, Lucas en Selena Cross, Betty Anderson
en Elliot Carson. Voor vele bezoekers was het een feest der
herkenning. In de jaren zestig was Peyton Place ongekend
populair in zowel Amerika als Nederland. Een klein Amerikaans dorpje in de jaren ’50 waar de inwoners te maken krijgen met onderwerpen als lust, verkrachting, brute moord, incest, overspel, inktzwarte complotten en abortus.
www.epicentrumtoneel.nl
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