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ZOMER UITGAVE 2018

IN MEMORIAM GIJS VAN AMSTEL
Vorige maand bereikte ons het droeve bericht dat op 24 juni 2018
Gijsbrecht van Amstel, voor ons GIJS, was overleden.
Gijs was tot twee jaar geleden vele jaren lid van Jan van Beers en heeft
in een groot aantal stukken gespeeld. De spelersgroep bewaart dierbare
herinneringen aan hem: zijn plezierige inzet en betrokkenheid, zijn
bijzondere gevoel voor humor, zijn markante stem.
De crematie heeft plaatsgevonden op maandag 2 juli 2018 te Leusden.

Jan van Beers heeft een nieuwe website
Het is al weer heel wat jaren geleden dat de Koninklijke Rederijkerskamer
‘Jan van Beers’ de stap zette om zich te presenteren op het
“World Wide Web”.
Op de toen ontwikkelde website www.janvanbeers.nl kon de lezer
kennismaken met de vereniging, met de historie en met de actuele
ontwikkelingen binnen de vereniging.
Het bestuur vond het nu echter tijd om de website in een nieuw jasje te
steken en heeft Barbara de Grijff bereid gevonden om de coördinatie van
een nieuw uiterlijk van de site vorm te geven. Voorzover u dat nog niet
heeft gedaan kunt u kennis nemen van het nieuwe beeld dat de website
laat zien.
Mist u iets of heeft u ideeën om nog meer informatie aan de website toe
te voegen, dan horen we dat graag.
U kunt dat melden door middel van een e-mail naar info@janvanbeers.nl
of per brief naar de secretaris.

Ons motto blijft “STEEDS BETER”, een doel dat we te allen tijde nastreven.

..........van de voorzitter

Het heeft even geduurd maar dankzij het doorzettingsvermogen
van Marjan hebben de spelers van de najaarsproductie 2017 dan
toch hun welverdiende rozentakplaatjes ontvangen.
Wij zijn blij dat we deze traditie in ere kunnen houden.
Ook blij waren we met de workshop, die op 24 mei onder leiding
van Nina van der Mark heeft plaatsgevonden. Het was een groot
succes.
De aanwezigheid van 9 deelnemers bleek een optimaal aantal. Zij
waren zonder uitzondering erg positief, dus dit is – met een ander
onderwerp – voor herhaling vatbaar (verder in deze uitgave kunt u
meer hierover lezen).
Een volgende keer zullen de uitnodigingen ook eerder worden
verstuurd.
Ondertussen is de activiteitencommissie al druk bezig met het
volgende evenement op 8 september a.s., lees ook hierover verder
in deze Beersberichten meer.
Tenslotte kan ik met gepaste vreugde melden, dat Jöns ten Cate
bereid is gevonden om Sandor de Gier vooralsnog op te volgen als
penningmeester. Wij zijn hier heel blij mee en ik wil ook graag
Sandor nogmaals bedanken voor zijn inzet en voor de wijze waarop
hij zich van zijn taken heeft gekweten.
Ondanks of misschien juist dankzij de extreme warmte van deze
zomer, wens ik u veel leesplezier!

Edwin de Nies

Voortgang najaarsstuk november 2018
Al tijdens de auditie op 3 mei was duidelijk dat men weer erg veel
zin had om te spelen.
Regisseur Tom Dello, Shakespeare-liefhebber en kenner (zie BB
winteruitgave 2018), vertelde enthousiast over het gekozen
toneelstuk “De vrolijke vrouwtjes van Windsor”, een komedie dat
verhaalt over het dorp Windsor, in de schaduw van het Engelse Hof.
Om zoveel mogelijk leden te laten meespelen heeft Tom enkele
scènes (subplot) uit Midzomernachtsdroom toegevoegd.
Eén speler is als nieuw lid toegevoegd aan de cast.
Een nare kant van het geheel is, dat 2 spelers helaas door ziekte
hebben moeten laten afweten. In goed overleg is inmiddels voor de
één een invaller gevonden en is voor de ander een understudy
bereid gevonden.
Vanaf 10 mei werd iedere donderdagavond gerepeteerd in de
nieuwe en perfecte locatie de Pastorie in De Bilt.
De komische scènes groeiden uit tot dolkomische scènes.
Inmiddels heeft ook het productieteam een bijeenkomst gehad,
waarin Tom zijn idee vertelde over decor/attributen/ kostuums.
Het deed mij zoveel deugd dat dit creatieve team de (naar mijn idee
soms toch ingewikkelde) gegevens als een “erg leuke uitdaging”
zagen.
Dat belooft alles!
Op 12 juli was de laatste repetitie vóór de vakantie: een “doorloop”
in een nog beginnende fase.
Een aantal leden van het productie-team was aanwezig en Steven
had al een maquette gemaakt.
Wat ons opviel: een bijzonder gezellige en vertrouwelijke sfeer,
niet alleen de “Vrouwtjes” maar het hele aanwezige gezelschap
genoot van het “vrolijke” spel. Op 23 augustus beginnen de
repetities weer. Tom heeft nu al bereikt dat de spelers (afgezien
van een leuke vakantie) al uitkijken naar deze datum.

Het kan niet anders dan dat de uitvoeringen op 16 en 17 november
hilarisch en vrolijk worden. William Shakespeare kan trots zijn en
twijfelen aan zijn eigen woorden:
thy wish was father to that thought….
Marjan Jansen, productie

Tom

William

‘De vrolijke vrouwtjes van Windsor’ is een komedie van William Shakespeare.
De oorspronkelijke titel ‘The merry wifes of Windsor’ werd voor het eerst
gepubliceerd in 1602 maar vermoedelijk vóór 1597 geschreven in opdracht
van koningin Elizabeth I.
Het stuk verrast omdat de doorgaans bevlogen en poëtische Shakespeare zijn
taaltalent gebruikt om allerlei dubbelzinnige toespelingen te maken.

MEDEDELING NAJAARSEVENEMENT 8 SEPTEMBER 2018
De evenementencommissie heeft op 8 september in het C-Fordt,
Herenweg 3 in Maarssen een workshop smartlappenzingen
georganiseerd onder leiding van accordeonist Greetje de Oude
(www.greetjedeoude.nl).
U wordt uitgenodigd uit volle borst mee te zingen met bekende en
onbekende Nederlandse smartlappen en het plezier te ervaren dat
een hele of valse stem het plezier in zingen niet in de weg staat.
Programma:
14.30u
Inloop
15.00u
Start workshop smartlappen o.l.v. Greetje de Oude
17.00u
Einde workshop ( tussenin een kleine pauze om de
kelen te smeren)
Tot 18.00
drankje en hapje.
Introducees zijn ook van harte welkom al zullen we daar helaas
een bijdrage van 10€ per persoon voor moeten vragen.
Evenementencommissie: Karin, Eveline, Marijke en Peter

KONINKLIJK
De Koninklijke Rederijkerskamer “Jan van Beers” blijft Koninklijk.
Wellicht was het u niet bekend, maar het predicaat “Koninklijk”
wordt voor een beperkte periode toegekend. Na 25 jaar is het
noodzakelijk om aan te tonen dat een vereniging of een bedrijf dit
predicaat nog steeds verdient.
Aan de Koninklijke Rederijkerskamer “Jan van Beers” te Utrecht is
op 31 augustus 1911 ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan het
predicaat “Koninklijk” toegekend door Hare Majesteit Koningin
Wilhelmina.
Op 25 juni 1991 was dit predicaat voor het laatst bestendigd voor
een periode van 25 jaar. Daarom is in 2015 door het bestuur gestart
met de voorbereidingen om bestendiging te krijgen van het recht
tot het voeren van het predicaat “Koninklijk”.
Vorig jaar, in de maand mei, heeft het bestuur de bevestiging
ontvangen dat de vereniging Koninklijk mag blijven en dat de
vervaldatum van het predicaat 24 april 2042 is.
Het bestuur is hier trots op en heeft daar in het jaarverslag van
2017 dan ook melding van gemaakt.

Joop de Groot, secretaris

Predicaat Koninklijk
Het Predicaat Koninklijk is een onderscheiding die kan worden verleend
aan verenigingen, stichtingen, instellingen of grote ondernemingen. Het
symboliseert het respect, de waardering en het vertrouwen van de Koning
tegenover de ontvanger en wil niet zeggen dat het betrokken bedrijf
leverancier is of een andere relatie heeft met het Koninklijk Huis. De
Koning bezit ook geen aandelen van bedrijven die het Predicaat Koninklijk
mogen voeren.

Koning kent Predicaat toe
Alleen de Koning kan het Predicaat toekennen. Het Predicaat is strikt op
naam en betekent dat de organisatie het predicaat Koninklijk mag
toevoegen aan de naam en de Koninklijke Kroon in het logo mag
opnemen.

Verschil met Predicaat Hofleverancier
Het grootste verschil tussen het Predicaat Koninklijk en het Predicaat
Hofleverancier is dat ook verenigingen en organisaties in
aanmerking kunnen komen voor het voeren van het Predicaat Koninklijk.
Een vereniging moet aan de volgende voorwaarden voldoen om het
predicaat Koninklijk te kunnen krijgen:
-

zeer belangrijk zijn in hun vakgebied;
minstens 100 jaar bestaan;
geen politieke of andere gevoelige opvattingen verspreiden;
geen onderdeel zijn van een groter verband dat al Koninklijk is.

Impro-workshop met Nina van der Mark
Op 24 mei hebben wij met onze cast een tussendoortje gehad in de
vorm van een improvisatie-workshop. Deze werd gegeven door
Nina van der Mark. Ik zal meteen maar met de conclusie beginnen:
het was ontzettend leuk om te doen en zeer leerzaam.
Zelf ben ik naast mijn activiteiten bij Jan van Beers al enige tijd bezig
met een theatersport-groep (één van de vele vormen waar
improvisatie een hoofdrol speelt) en ik was erg benieuwd naar de
meerwaarde die deze workshop mij en mijn mede-spelers zou
kunnen bieden.
Omdat deze workshop inmiddels al een tijdje geleden is, zal mij
helaas niet iedere oefening meer te binnen schieten. Sterker nog,
Nina had nog een heleboel oefeningen over die ze met ons wilde
doen, maar daar was helaas(!) te weinig tijd voor. Ik zal daarom een
drietal oefeningen naar voren brengen die mij het meeste zijn
bijgebleven.
We begonnen uiteraard met een warming-up. Een aantal
onderdelen hiervan was voor mij reeds bekend. Voor de meeste
anderen echter niet, dus was het des te leuker om te zien dat zij er
wel veel plezier in hadden.
Door elkaar heen praten
Bij script-toneel is het redelijk vanzelfsprekend dat men niet continu
door elkaar praat, tenzij dat natuurlijk expliciet de bedoeling is.
Bij improvisatie ligt die lijn soms ietsjes vager omdat je niet altijd
weet wie er op wie reageert en op welk moment. De kunst van deze
oefening zat hem er in dat je kon uitvinden welke manier voor jou
het beste werkt om de aandacht van het publiek vast te houden.
Langzaam werden we deze richting op begeleid met de uitdaging
wie van ons uiteindelijk de aandacht van het publiek het beste wist
vast te houden.
Daarna volgde een uitgebreide evaluatie van de oefening. We
kregen lekker veel vrijheid om te experimenteren tijdens deze
oefening, tot genoegen van velen.

Improvisatie met een vooraf gegeven situatie
Een van de oefeningen ging om de volgende situatie: één persoon
komt thuis, doet zijn of haar ding en vervolgens komt een ander
persoon datzelfde huis binnen. Beide personen denken echter dat
het zijn of haar huis is, en dat levert dan een conflictsituatie op. Hoe
we vorm gaven aan deze situatie, en hoe uiteindelijk het verhaal
van begin tot eind zou lopen, konden we zelf bepalen. Het was zeer
mooi om te zien hoe iedereen er zijn of haar eigen draai aan gaf, en
ieder verhaal uiteindelijk op een vrij natuurlijke wijze afliep. Het
regende complimentjes na afloop van deze oefening en ook hier
werd echt fantastisch inhoudelijk geëvalueerd.
Vertellen over een voorwerp
De laatste oefening waar we ons over mochten buigen, had veel te
maken met vertelkunst. Men moest een voorwerp in gedachten
nemen, en daar vervolgens een verhaal over vertellen. De
resultaten waren absoluut prachtig en enorm uiteenlopend.
Na deze avond is het mij duidelijk geworden dat Nina een erg
positieve factor is bij het verder uitpluizen van onze individuele
creativiteit. Ze leert ons daarmee niet alleen een extra set
vaardigheden aan, maar ook geeft ze ons het zelfvertrouwen om te
waarderen wat er uit ons eigen brein tevoorschijn getoverd wordt.
Wat mij betreft een grote meerwaarde en dat maakt avonden als
deze zeker voor herhaling vatbaar.
Bertram Rigter

Improvisatietheater (soms afgekort tot improv of impro) is elke vorm
van theater waarbij de spelers het verhaal, de personages en
de dialogen ter plekke verzinnen. Ze stappen dus de scène op met maar
enkele gegevens (mogelijk aangereikt door het publiek) zoals de locatie,
het soort personage; de rest komt tijdens het spel.
Improvisatievoorstellingen zijn vaak komisch van opzet, maar niet
noodzakelijk.

SKETCHTIVAL !

Op het prachtige terrein
van Fort Maarsseveen
organiseert Theatergroep
Curtains-Up op
9 september a.s. voor de
eerste keer Sketchtival!
Een festival waar het
draait om gezellig een
hapje en een drankje
doen, terwijl je hier en
daar een korte sketch
bezoekt.
Een sketch betekent alles wat podiumkunst is en kan zijn. Op het
ene podium staat een singer-songwriter, op een ander podium hoor
je de mooiste dialoog, iets verderop is een spectaculaire dans te
zien en om de hoek een mooie poëtische voordracht.
Dát is waar het bij Sketchtival om draait! Veel zien, ontroerd raken,
wellicht ook dingen ervaren waar je niet eerder bij stil stond.
En ook Jan van Beers doet mee! We zullen een preview geven van
onze najaarsvoorstelling “De vrolijke vrouwtjes van Windsor” van
Shakespeare. Het zal nog lastig worden onze leukste scène uit te
zoeken 😊
Wanneer: 9 september 2018
Hoe laat: van 13.00 - 20.00 uur
Locatie: Fort Maarsseveen, Herenweg 3, 3602 AM Maarssen
Entree: Gratis
Meer info: www.sketchtival.nl
Lisanne Verbeek, Algemene Zaken
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