Wat een A4-tje bij de snackbar kan
veroorzaken….
Ergens in het voorjaar 2005, na een lange werkdag waarbij de zin in koken met
het verstrijken van de uren steeds minder werd, belandde ik bij de snackbar in
de St. Bavostraat. Al wachtend lees je
dan al snel alle aanplakbiljetten en daar
hing er ook eentje van het Rijsbergs Toneel. Een oproep om lid te worden als je
zin had om toneel te spelen, of bij het

Toneel betrokken te zijn. Dat deed bij mij
een oude wens herleven. Al sinds mijn
jeugd vraag ik me namelijk af of het leuk
zou zijn om toneel te spelen en of ik het
ook zou kunnen. En omdat ik nog maar
net in Rijsbergen woonde, leek het me
ook een mooie gelegenheid om nieuwe
mensen te leren kennen. Kortom, de volgende dag hing ik al aan de lijn om informatie op te vragen en jawel, vanaf nu
maak ik dan eindelijk als aspirant - lid
deel uit van dit gezelschap. Zonder ervaring mag je dit eerste seizoen natuurlijk
nog niet zoveel van me verwachten, een
klein rolletje ‘om te proeven en te ontdekken’ heb ik gevraagd…..
Zoals het er nu uitziet gaat dat ook gebeuren, dus wie weet, als de repetities
goed gaan, zien jullie me in januari voor
het eerst op de bühne. Ik heb er in elk
geval veel zin in en ben reuze benieuwd
hoe zo’n proces nou precies verloopt.

Brigitte van de Pas-van Blerck

Beste toneelliefhebbers,
De vakanties lopen ten einde en
dat betekent dat de leden van het
Rijsbergs toneel weer staan te
trappelen om een nieuw seizoen
te starten.
Onze laatste voorstelling “De
Cactusbloem” heeft ons een geweldig tevreden gevoel gegeven en daar
heeft u als enthousiast publiek een geweldige bijdrage aan geleverd. De groep
is dan ook heel gemotiveerd om dit jaar
ook weer een leuke productie op de
planken te zetten.

Het stuk dat we voor dit toneelseizoen
gekozen hebben, brengt ons naar een
landhuis, ergens in het zuiden van Engeland. Het belooft een avond te worden
met de nodige humor, maar ook met
spanning, verdachtmakingen, roddel,
achterklap en speurneuzen.
Meer zeg ik er nog niet over, maar ik
hoop dat u al een beetje nieuwsgierig
wordt en begint uit te kijken naar de uitvoeringen in januari 2007.

Eddy Haers, regisseur

Heeft u ons tijdens de
rondgang gemist?
Geen probleem.
U kunt altijd kaarten
reserveren bij ons
Secretariaat.

Bel of mail ons.

Na het succes van “De Cactusbloem” speelt het Rijsbergs Toneel voor u in
januari 2007 "KWIJT !" (orgineel "Wanted one body").
De titel "Kwijt !" roept onmiddellijk vragen op zoals over wie gaat het en wie is
er zoek ? Wat is er kwijt ? Met humor en spanning wil het Rijsbergs Toneel
voor u een komische thriller neerzetten.

In de Ruyterhof kunt U genieten van:
Uitgebreide zondagsbrunches

I. Kennis
Voorzitter van het Rijsbergs Toneel

Aantrekkelijke menu’s in ons restaurant

Altijd de perfecte invulling voor Uw party!

Secretariaat Rijsbergs Toneel:
Marita van den Berg
Van Oosterhoutstraat 28
4891 AJ RIJSBERGEN
Telefoon 076 - 596 12 46

De kunst van genieten

E-mail: rijsbergstoneel@wanadoo.nl
http://home.wanadoo.nl/rijsbergstoneel

Hallo allemaal,

www.deruyterhof.nl

Ik ben Claudia van Veltom
en mij is gevraagd om een
stukje te schrijven over
mezelf.
Nou ik ben dus Claudia 30
lentes jong en getrouwd.
Ik heb 2 zoontjes Robin
van 5 jaar en Jesper van bijna 2 jaar. Mijn
hobby’s zijn keyboard spelen en natuurlijk
mijn kids. Ik ben oorspronkelijk een Zundertse maar sinds 8 jaar mag ik me Rijsbergse
noemen.

Vorig jaar ben ik naar de Cactusbloem van
het Rijsbergs Toneel geweest, en vond het
meteen hartstikke leuk en dacht: “Dat zou ik
ook wel willen. Bij een club horen, die zo iets
geweldigs op het toneel zet”. Maar toch was
er nog twijfel, tot ik met carnaval een briefje
kreeg, dat het Rijsbergs Toneel nieuwe leden
zocht. Nog steeds was er die twijfel, maar
elke keer kwam er iemand met dat briefje en
zei dan “Hier Claudia, dit is echt iets voor
jou”. Nou, na 4 van die briefjes voor mijn
neus te hebben liggen, heb ik me aangemeld.
En zie hier, ik hoor nu ook bij die club.
En ik hoop, nee ik weet wel
zeker, dat we ook dit jaar
weer iets geweldigs voor u
neerzetten met deze geweldige groep mensen.

Claudia van Veltom.

SCHILDERWERKEN INTERIEURS
SINDS 1900

Voor een goed glas wijn.
In een stijlvolle ambiance.

www.damespellens.nl

