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Rijsbergs ToneelOpen Doekje

Twaalf Gezworenen
16, 17 en 18 maart 2018

Foto: Anko Gils

Van onze regisseur
Twaalf vrouwen en mannen om 
de tafel. Twaalf verschillende 
karakters, van bullebak tot angst-
haas, van geslepen zakenman tot 
vluchteling, van sportfanaat tot 
jongste bankbediende. Ze zijn alle 
twaalf opgeroepen om zitting te 
nemen in een rechtbankjury met 
een zware opdracht: beslissen 
of de verdachte schuldig of niet 
schuldig is. De verdachte is een 
jongen van 19 jaar, de aanklacht 
is: hij heeft zijn vader vermoord. 
De feiten zijn duidelijk, de motie-
ven achterhaald, zijn achtergrond 
pleit niet voor hem, de bewijs-
stukken komen nog eens op tafel. 
Getuigen hebben de moord zien 
en horen gebeuren. Zintuiglijke 
waarneming liegt niet, dus de jury 
is er vlug uit. Of niet?

Het stuk Twaalf gezworenen van 
Reginald Rose uit 1954 is van 
oorsprong een televisiefilm, met 
o.a. Henry Fonda. Daar is later het 
toneelstuk van afgeleid, dat ook 
succesvol was en in veel landen is 
opgevoerd. In de jaren vijftig werd 
Twaalf gezworenen beschouwd 
als een ode aan het Amerikaanse 
rechtssysteem met zijn juryrecht-
spraak, waarin twaalf gelijken 
een oordeel vellen. Daarom is 
iedereen in de rolbezetting van 
het stuk anoniem, elk personage 
heeft slechts een nummer. In onze 
tijd is de thematiek verschoven 
naar discriminatie, vooroordelen 
en racisme en om die reden is het 
stuk nog hoogst actueel. 

lees verder op pagina 2 >>
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Op dit moment repeteert de groep intensief. De spelers, vormgevers 
en andere medewerkers willen er een succesvolle voorstelling van 
maken, het publiek een mooie toneelavond bezorgen. Wij hopen dat je 
komt kijken!

Herbert Mouwen, regisseur

vervolg van pagina 1

Kaarten & reserveren
Na het succes van vorig jaar blij-
ven we dit jaar met het nieuwe 
systeem voor de kaartverkoop 
en reservering werken. Wij ko-
men één keer aan de deur met 
kaarten, wanneer je dit open 
doekje in de brievenbus aan-

treft, heb je ons helaas gemist. 
Natuurlijk hopen we dat je komt 
kijken naar onze voorstelling.
Er zijn dit jaar slechts een be-
perkt aantal plaatsen beschik-
baar per voorstelling. Daarom 
raden we je aan te reserveren.

www.reserveren.rijsbergstoneel.nl

Vanaf 25 februari, 08.00 uur, kun je zelf online je plaatsen reserveren 
via de website. Hier kun je uiteraard ook (extra) kaarten aanschaffen:

Lukt het online reserveren niet? 
Neem contact op met ons 

secretariaat (secretariaat@rijs-
bergstoneel.nl of 06 16 69 7296).

Ben je in het bezit van een steunkaart dan kun je met bijbetaling 
van  € 5,- de voorstelling bezoeken. Dit regel je ook via de website.
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St. Bavostraat 79 - 4891CH Rijsbergen

www.hetkaffee.nl

lokale huiskamer
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FF voorstellen; Jim Mertens, net 
51 jaar en dit jaar gastspeler bij 
het Rijsbergs Toneel.

Ik ben inmiddels al weer bijna 
25 jaar getrouwd met ene van 
Smout (Lianne van Jan en Lies) 
en we wonen ook bijna 20 jaar 
in Rijsbergen. 
Als onschuldig getogen Klein 
Zundertenaar was ik het heel 
snel gewend in dit mooie durp. 
We hebben 2 zonen; allebei nog 
aan het studeren.

Mijn interesse is breed: van mu-
ziek luisteren en kijken tot sport 
beoefenen en bekijken. 
Als vrijwilliger bij Nac op het 
veld. Ik speel graag toneel en 
heb ook wat jaartjes met de 
regie meegeholpen bij de Bonte 
Avond. 

Ik ben ook een vaste vrijwilliger 
bij Buurtschap Tiggelaar (jawel 
Corso). Op het veld en in de tent 
te vinden en tevens al een jaar-
tje of vijf omroeper bij Het Corso 
tijdens het rondtrekken van de 
stoet. Afgelopen jaar voor het 
eerst op de corsomaandag ook 

de roeptoeter op het tentoon-
stellings terrein.

Ik speel één van de 12 juryleden 
in het stuk Twaalf Gezworenen. 
Ik ben erin gerold door Kees 
Vogels. Hij speelt de rechter. 
Kees vroeg tijdens het stuk 
"De Harmonie", een productie 
van het Zunderts Toneel en de 
harmonie van Zundert, of ik mee 
wilde spelen.
Na een paar Leffe blond ben ik 
overstag gegaan en heb Kees 
van Riel bereid gevonden ook 
een van de 12 verkorenen  te 
spelen.

Gastspeler: Jim Mertens
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En samen zitten we nu in de jury 
om een uitspraak te bewerkstel-
ligen in een moordzaak.

Ik vond en vind het interessant 
om een ander repetitie proces 
mee te maken. Het uitvoerings-
proces is leuk om mee te maken, 
bij welke vereniging dan ook. 

Het Rijsbergs Toneel is een club 
die open staat voor vernieuwing 
en zeker ook voor verjonging. 
Jong en oud, met en zonder 
ervaring; je leert enorm veel van 
elkaar.

In het stuk ben ik nummer 12; 
een verstrooide reclame schrij-
ver die wel zijn verantwoorde-
lijkheid kent en ook neemt maar 

ook enige ervaring heeft en dus 
niet alles tot op de puntjes volgt. 
Voor het publiek des te meer 
een uitdaging om de zaak te 
volgen en misschien een eigen 
conclusie te trekken uit de feiten 
en stukken.

Graag zie ik je bij de voorstel-
lingen vrijdag- en/of zaterdag-
avond 16 en 17 maart of zondag 
middag 18 maart in de Kouters-
hof, onze vaste speellocatie.

En anders tot in de kerk dan ben 
ik weer een van de 12 verko-
renen maar dan met een andere 
Passion.

Avec groeten en tot dan!
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Zin in toneelspelen?
Het Rijsbergs Toneel staat open 
voor nieuw talent. Altijd al de 
ambitie gehad om op het to-
neel te staan? Of lijkt het je wel 
wat, maar heb je het nog nooit 
geprobeerd? Neem dan vooral 
contact met ons op!

Voor de aanvang van het vol-
gende productiejaar worden 

er weer workshops gehouden 
voor mensen met interesse. We 
heten je dan graag welkom!

Ligt je passie meer bij techniek? 
Ook dan is het Rijsbergs Toneel 
heel blij met jou.

Wil je meer informatie? Neem 
dan vooral contact op met het 
secretariaat.
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www.rijsbergstoneel.nl

Rijsbergs Toneel

@Rijsbergs Toneel

Rijsbergs Toneel

Social media
Het Rijsbergs Toneel is actief op social media. Op onze website kun 
je meer informatie vinden over onze productie en afgelopen pro-
ducties. Verder tref je er foto's van onze voorstellingen aan en kun 
je meer lezen over de geschiedenis van de vereniging.

Op onze Facebook pagina en Twitter account houden we je op de 
hoogte van de vorderingen van de repetities voor onze voorstellin-
gen. Verder kan je hier kaarten winnen voor de voorstellingen.

Heb je een leuke foto gemaakt tijdens een van de voorstellingen? 
Deel hem dan met ons:

info@rijsbergstoneel.nl
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Secretariaat Rijsbergs Toneel
Marita Koeken

Bredaseweg 7, 4891 AX Rijsbergen 
Telefoon:  06 16 69 7296
Email: info@rijsbergstoneel.nl
Website: www.rijsbergstoneel.nl

Wist je dat...
• Onze voorstellingen dit jaar op 16, 17 en 18 maart plaatsvinden! 

Schrijf deze data in je agenda en koop kaarten.
• De vereniging graag de gezelligheid deelt en geïnteresseerd is in 

jouw ideeën en hulp?
• Herbert Mouwen dit jaar voor de derde keer bij het Rijsbergs 

Toneel regisseert.
• Het toneelbeeld bij Twaalf Gezworenen erg bijzonder is.
• Er dit jaar drie gastspelers van het Zunderts Toneel en Caba-

ret Onvermeidelijk uit Etten-Leur meespelen bij het Rijsbergs 
Toneel?

• We onze sponsoren zeer dankbaar zijn en nieuwe sponsoren 
goed kunnen gebruiken! Heb je interesse om het Rijsbergs To-
neel (financieel) te helpen, laat het ons weten! Uiteraard staat 
daar een tegenprestatie van de vereniging tegenover.

• Wij graag horen wat jij op toneel wilt zien.
• We dit jaar weer meedoen met de Rabobank Clubkascampagne.

Sponsoren bedankt!
Wij danken alle sponsoren die vermeldt staan in dit open doekje. Zij 
leveren een belangrijke bijdrage en maken de productie van 
Twaalf Gezworenen mede mogelijk.

Foto’s: Anko Gils


