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Nieuw stuk 2020
De leescommissie is begin dit jaar vol enthousiasme begonnen met
het lezen van diverse stukken ter voorbereiding op de uitvoering van
2020.
Ook hebben we een professionele regisseur,
Carole van Ruitenbeek, om ons deze productie
te begeleiden en te coachen, zodat de ouwe
rotten in het vak en de nieuwe spelers kunnen
gaan schitteren.
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Nieuw stuk 2020
Corona
Anjeractie

We hebben gekozen voor twee eenakters en
een Twentse monoloog. Twents ja, we merken
dat dit mensen aanspreekt. We hebben de
stoute schoenen aangetrokken en doen gewoon
mee.

Strand is het overkoepelende thema van de twee eenakters en de
Twentse monoloog die we uitgezocht hebben.
De stukken heten: Een lichte lunch, Strandwacht en Joa toch, wat meant
ne dokter. U raadt het al, ze spelen zich stuk voor stuk af op het strand.
We lichten een klein stukje van de bekende sluier op:
Een lichte lunch door Peter van Straaten. Twee zussen belanden na een
bezoek aan hun moeder in een strandtent en hebben een bijzonder
gesprek.
Strandwacht door Robert R. Lehan, vertaling: Linda Kiers.
Twee jongemannen voeren hun nieuwe baantje van strandwacht op een
heel eigenaardige manier uit.
Jao toch, of wat meant ne dokter door Eva Sluis de Bruin, vertaling: Joke
Grondman.

Een oald wief zit in n straandstoal an zee, en hef van alns en nog wat te
kuiern………
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Nieuwsbrief

Corona oefenen en spelen.
Ook wij hebben last gehad van
de maatregelen omtrent
Corona en konden daardoor
niet fysiek oefenen. Gelukkig
komt hier een einde aan
en kunnen we per 1 juni weer
bij elkaar komen en gaan we er
voor om een mooi programma
op de planken te zetten.
De theaters gaan open en daardoor kan onze uitvoering naar verwachting
doorgaan dit jaar!
Noteer alvast de vermoedelijke speeldata in uw agenda:
donderdag 22 en vrijdag 23 oktober 2020!
We hopen u dan te verwekomen en zorgen voor een gezellige
theateravond!

Anjeractie
In de week van 22 t/m 30 mei zal de jaarlijkse Anjeractie weer
plaatsvinden. Het Cultuurfonds bestaat 80 jaar én wordt de Anjeractie
voor de 75e keer georganiseerd, daarom mogen deelnemende
verenigingen de gehele opbrengst zelf houden!
Dit jaar zouden we voor de laatste keer met de traditionele collectebus op
pad gaan, maar met de collectebus langs de deuren kan vanwege de
coronacrisis helaas niet doorgaan. Dat betekent niet dat de Anjeractie dit
jubileumjaar zomaar voorbij gaat!
Het Cultuurfonds organiseert daarom een collecte via mobiele telefoon.
Zo wordt er met de 75e Anjeractie hopelijk meteen een nieuwe traditie
geboren!
Toneelvereniging DEV Hengelo heeft niet van alle donateurs een mobiel
nummer en daardoor kunnen deze niet meedoen met onze mobiele
collecte en de vereniging extra ondersteunen.
Dit kan gemakkelijk worden opgelost:
U kunt een kleine bijdrage, bijvoorbeeld wat u anders in de
collectebus zou stoppen, naar ons overmaken via
banknummer NL 76 INGB 0674064941
t.n.v. Toneelvereniging DEV onder vermelding van Anjeractie.
Mocht u toch mee willen doen met de mobiele actie dan kunt u uw 06
nummer doorgeven aan Joke Grondman (06 36062609) coördinator van
de actie. Wij verzekeren u dat dit nummer alleen voor de actie wordt
gebruikt. U krijgt dan in de week van de actie een berichtje via de app
dat u kunt doneren. Kijk voor meer informatie op:
https://www.cultuurfonds.nl/nieuwsbericht/anjeractie-collecte-2020-gaatmobiel
Alvast hartelijk dank, We hopen dat deze eerste mobiele Anjeractie een
groot succes wordt. Met elkaar houden we cultuur levend.

Wist u dat het cultuurfonds ook
natuur en wetenschap in
Nederland steunt?
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