Een doldwaas seizoen staat voor de deur

Het toneelspel “Dwazen” is geschreven
door Neil Simon, geen dwaze man.
Het is een komedie, maar wel een lastige
om te spelen. Het toneelspel gaat over een
dorp met allemaal “dwaze” inwoners. Ze
leren niet. Elke dag maken ze dezelfde
dwaze fouten. Voor de spelers is het een
enorme uitdaging om onlogische gedragingen consequent op een serieuze wijze uit
te voeren. Alleen dán is het een leuke
komedie om te zien.
Wist U dat we, in deze economisch
mindere tijden, al onze sponsoren bereid
hebben gevonden ook dit jaar het
Rijsbergs Toneel bij te staan? We willen
graag dat U weet dat we
hen daar erg dankbaar
voor zijn. Hun advertentie
treft U in dit en het volgende “Open Doekje” aan.

Onze leescommissie heeft dit jaar, zoals u ook elders in dit Open Doekje kunt lezen,
gekozen voor de komische fabel "Dwazen". Een doldwaas stuk, dat u gemakkelijk
mee zal voeren naar het land der onnozelen. Een stuk waaraan niet alleen u als toeschouwer, maar ook wij als leden en spelers van het Rijsbergs Toneel veel plezier
zullen beleven. Wij hebben er enorme zin in!
Onze trouwe aanhangers zullen zich wellicht kunnen herinneren dat we in het verleden reeds over "Dwazen" gecommuniceerd hebben. Daarin hebben zij gelijk: in 2004
zouden wij dit stuk al op de planken brengen, ware het niet dat ik mijn toenmalige rol
niet kon waarmaken i.v.m. studieverplichtingen. Dit jaar heb ik mij voor het eerst
sinds jaren weer als speler beschikbaar gesteld...wie weet mag ik het komende seizoen de planken weer betreden!?
Onze vereniging is blij met de aanwinst van twee nieuwe mensen: Trea van Kuijck
en Huub van Loon hebben zich aangemeld als geïnteresseerden. Op het moment
van schrijven is nog niet bekend of zij ook daadwerkelijk een spelende rol zullen vervullen. Desalniettemin zullen zij sowieso bij de komende productie betrokken zijn. In het volgende Open Doekje zult u nader aan hen worden voorgesteld.
Ik dank u bij voorbaat voor uw steun aan onze verenging,
en hoop u te zien op 19, 20 of 21 maart 2010!
Marc Mulders

Rolverdeling:
Ik Eddy Haers, regisseur
U (Rijsbergs) publiek
Ik “We gaan er dit jaar maar eens de gek mee steken.
U Gek ?
Ik Ja gek.
U Hmm
Ik Vooruit, ik kom u tegemoet. We maken er samen Dwaas van.
U Ja ja
Ik Hoe vindt u dit, lang niet gek toch? Nee, nee…..wacht
Mag ik u nog iets zeggen? We smeren toch samen wel een boterham als we klaar zijn met
het begin van het einde.”
Het konden zomaar een paar regels zijn uit een gesprek tussen twee personages uit ons
nieuwe stuk voor het komend seizoen: Dwazen. De originele titel is Fools en werd in 1981
geschreven door de Amerikaanse Schrijver Neil Simon. Simon werd vooral bekend door het
schrijven van komedies en won daarmee ook vele grote toneelprijzen.
Dwazen is geliefd toneelwerk bij amateurverenigingen en daarom ook al vele malen gespeeld.
De belangrijkste ingrediënten van dit stuk zijn humor, verwarring, ongeloof, goedgelovigheid,
macht, slim zijn of juist niet. Ik mag nog niet teveel verklappen. In het volgend Open Doekje
iets meer.

Zijn we
“Dwaas”
om dit
nogmaals
te willen
spelen?
Is het de
Goden
verzoeken?
Laten we
dan maar
“Dwaas”
zijn…

Ik Kan ik u op deze manier al een klein beetje in de stemming brengen?
U (regieaanwijzing…U kijkt voor zich uit en is even stil )
Ik Nog niet helemaal overtuigd? Wacht even………..En als ik beloof dat we ook druk bezig
zijn een aantal extra’s te verwezenlijken om aan het stuk toe te voegen
U Dat lijkt wel een hele gezellige avond te worden
Ik Dan sta ik in maart volgend jaar bij de deur van de Koutershof om jullie te ontvangen!!
Eddy Haers, regisseur

Wist U dat we er erg veel zin in hebben om
weer te beginnen met het repetitieproces?
Een half jaar intensief repeteren en met elkaar optrekken, de uitvoeringen en dan een
half jaartje rust. Na de zomervakantie begint
het dan weer te kriebelen. Heb ik een rol, kan
ik meedoen, wie zijn mijn tegenspelers, heb ik
veel tekst? Zijn die vragen beantwoord, dan
komt het leerwerk, de repetities, het zoeken
naar een vorm die bij je rol past, de aanwijzingen van de regisseur en (gevraagde en ongevraagde) adviezen van de medespelers, het
drankje na de repetitie. We gaan een leuke
tijd tegemoet. Ook U als kijker kunt alvast beginnen met de voorpret: Koop een kaart!
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Wist u dat we ook nog nieuwe sponsoren zoeken? Indien u ons ook graag wilt
steunen, dan kan deze plek in een volgend Open Doekje gebruikt worden voor uw
advertentie. Neem hiervoor contact met Marjo Jacobs 076 – 596 82 40.

