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Sketchtival 9 september 2018 (georganiseerd door theatergroep
Curtains-Up)
Dat was een erg leuk cultureel avontuur in de open lucht. Een perfecte formule. De
vele bezoekers konden zich laten verrassen met zeer gevarieerde korte
voorstellingen zowel binnen in het fort als ook in het buitendecor rond het fort.
Podiumkunst met hapjes en drankjes en toneelminnend publiek.
Ook “Jan van Beers” deed hieraan mee met een preview uit “De vrolijke vrouwtjes
van Windsor”, werd veel bezocht en kreeg grote waardering!
Zoals Jolanda de Jong (regisseur Curtains-Up) al schreef op de vele positieve reacties:
“Al meer dan een week geleden stonden wij allemaal garant voor een prachtige
dag vol sketches, muziek en theatrale interacties. Op de prachtige locatie van de
Cultuurcantine Fort Maarsseveen én in het stralende zonnetje verwelkomden wij
meer dan 500 unieke bezoekers. De planning was strak, de uitloop minimaal en er
was zelfs ruimte om te improviseren, daar waar SketchtiActs per abuis elkaar in de
weg zaten. Toen wij in april 2018 op bezoek gingen bij Robert en Ingrid van de
Cultuurcantine om onze wilde en gedurfde plannen te delen, durfden wij nog niet te
dromen van het succes van de eerste editie van Sketchtival!”
Zij maakt een onwijs diepe buiging naar alle deelnemers en bezoekers en durft nu
te dromen van een volgende editie.
En wij dus ook!
Marjan Jansen

In Memoriam
De vorige Beersberichten waren net verzonden, toen we het geheel onverwachte
bericht ontvingen over het overlijden van Berry Hupsel-Kluit op 2 augustus.
Veel te vroeg, want zij was net 66 jaar oud geworden. Zij had zich nog aangemeld
voor een rol in de nieuwe najaarsproductie “De vrolijke vrouwtjes van Windsor”,
maar helaas heeft zij dit niet mogen meemaken. Onder overweldigende
belangstelling heeft het afscheid plaats gevonden op donderdag 9 augustus in de
aula van Crematorium Amersfoort te Leusden.
Berry was een enthousiast lid van onze vereniging en sinds 2013 jaarlijks te zien op
het toneel. De ene keer in een eenakter, de andere keer in een groot stuk. En altijd
bereid om zich daarnaast ook achter de schermen in te zetten om de producties te
optimaliseren. Als lid van de evenementencommissie droeg zij bij aan ideeën om de
leden van de vereniging ook buiten het theater bij elkaar te brengen en zo de band
met elkaar te versterken.
Wij zijn Berry zeer veel dank verschuldigd voor haar inzet en wij wensen haar vriend
Koos en haar familie veel kracht en sterkte bij het verwerken van hun verlies.
Het Bestuur
========================================================================
..........van

de voorzitter

En zo ligt de najaarseditie van BeersBerichten alweer bij u en mij op de virtuele mat
achter de virtuele brievenbus. We hebben kunnen genieten van een lange zomer en
een prachtige nazomer en we kunnen nu weer uitkijken naar een prachtige
najaarsvoorstelling.
We konden daar al een mooi voorproefje van zien bij Sketchtival. Voor diegenen
onder u, die daar niet zijn geweest: u hebt iets gemist! Maar niet getreurd, want ook
voor 2019 is er een Sketchtival in de planning. Hopelijk geeft Jan van Beers dan
wederom acte de présence.
Op bestuurlijk vlak zijn wij blij met Jöns als nieuwe penningmeester. Ook ben ik blij
dat we de stemming over zijn kandidatuur zo pragmatisch hebben kunnen laten
verlopen.
Tot slot wil ik graag een oproep plaatsen. Zoals wellicht bekend, heb ik te kennen
gegeven dat ik in maart a.s. - na twee jaar voorzitter te zijn geweest - het stokje wil
overgeven aan een opvolger. Bent of kent u iemand met hart voor Jan van Beers, die
deze mooie vereniging verder vooruit wil helpen?

Edwin de Nies

Karakterverdieping
2e Workshop voor spelers van het najaarsstuk door Nina van der Mark
Hoe zet je een geloofwaardig karakter op het toneel? Een rol speel je niet, maar een
rol ben je. Om een geloofwaardig karakter neer te zetten, moet je bij jezelf te rade
gaan hoe het karakter zou denken, lopen, zitten etc.
Deze keer hebben we drie insteken genomen om tot verdieping te komen.
Als eerste moesten we allen een voorwerp meenemen, dat volgens jou bij je karakter
hoorde en waarom dat zo was. Zo had meneer Fallstaff natuurlijk een beker voor de
wijn bij zich. Hij drinkt namelijk altijd wijn. Een tweede verdieping was de intrinsieke
motivatie van het karakter. Zo is het dus dat Frank Ford zeer jaloers is en daardoor
argwanig is. Als derde moesten we een dier bedenken voor bij het karakter.
Mevrouw Ford vond zichzelf een hertje. Een elegante vertoning met een klein
huppelend loopje. Het alles helpt je karakter tot leven te laten komen.
Ontpopcorn je karakter met behulp van spel. Aan de hand van een kleine
performance gingen we allen op zoek naar de grens van het karakter en er ook
bewust overheen. Door uiteindelijk op een 140% te spelen, kom je erachter wat het
karakter allemaal kan. Dit werd door middel van popcorn geactiveerd. Alle karakters
waren op hetzelfde feest en als je van de popcorn at, dan ging je in intensiteit
omhoog. Je maakte het karakter steeds grootser. Bij de laatste stap kwam het besef,
van de intensiteit. Besef hoe groots je het personage hebt gemaakt.
Nu je weet hoe groot je jouw karakter kan maken, ga je overdenken hoe groot je het
voor je stuk moet houden. Hierdoor speel je niet op de grens van je kunnen en maak
je het karakter geloofwaardig.
Bas Terlingen

******************************************************
Eenakterfestival 2019 in Baarn
De oproep voor deelname aan het eenakterfestival, leverde helaas te weinig reacties
op om mee te willen spelen, welgeteld één. Het bestuur heeft zich daarom
genoodzaakt gezien om deze keer geen inzending aan te leveren.
Jammer, wellicht volgend jaar wel weer.

Aan het woord onze nieuwe penningmeester...
Jöns ten Cate.
Jan van Beers heb ik meer dan 50 jaar geleden leren kennen via
mijn oudtante, Mariet Vinkenborg-ten Cate. Zij was in de vorige
eeuw een ster bij de vereniging. Haar man heeft er voor gezorgd
dat een carrière bij de Belastingdienst door mijn vader
geaccepteerd werd. Daar heb ik boekhouden geleerd.
Eind jaren negentig volgde ik een actuariële cursus van een jaar
(verzekeringswiskunde). Achterafgezien vond ik het curieus dat je als fiscalist moet
kunnen berekenen wat iemand jaarlijks of via koopsom opzij moet leggen voor een
latere jaarlijkse uitkering. De opgedane kennis van Excel kan ik bij het
penningmeesterschap goed gebruiken.
In de jaren tachtig werd ik vriend van Jan van Beers. Ik heb vele stukken gezien.
Vaak zou ik dialogen anders en beter uitgewerkt willen zien. Na kleine versjes in
2006, waarvan er een paar in `Beersberichten` afgedrukt zijn. heb ik in 2007 een
toneelstuk geschreven met de titel “Château Brillante”. Dat gaat over een
wijnhandelaar die het zilveren jubileum van zijn zaak viert. Het feest loopt anders af
dan hij had gewild. De ochtend erna wordt hij op het politiebureau ontboden.
Ik heb dit aan diverse regisseurs laten lezen. Het stuk is nog niet toneelwaardig, en
soms te belerend. Ik zou graag in contact willen komen met iemand die met mij dit
stuk zo zou kunnen bewerken, dat het door Jan van Beers gespeeld zou kunnen
worden. Een paar jaar daarna heb ik een eenakter geschreven, getiteld “Altijd
samen”. Die is wel geschikt om te zijner tijd opgevoerd te worden – bedankt
Tonneke!
In 2006 heb ik mee willen doen aan de auditie van “Alles voor de tuin”. Toen de
papieren van het toneelstuk uitgedeeld werden, ben ik afgehaakt. Ik zou nooit in een
kwartier twee pagina’s kunnen leren. Later bleek dit ook niet de bedoeling. Pas een
jaar later kreeg ik eindelijk mijn eerste toneelervaring met “Roddels”.
Het penningmeesterschap is voor mij een sprong in het diepe. Beetje bestuurservaring:
interim-voorzitter van een personeelsvereniging bij de Belastingdienst, voorzitter van
een stichting die een fietsenbergplaats exploiteert, en secretaris /penningmeester
(alleen voor belastingaangiften) van de Stichting Cate-Promotions. Deze stichting
organiseerde culturele evenementen.
Jöns ten Cate

Najaarsvoorstelling 2018
De Koninklijke Rederijkerskamer “Jan van Beers” speelt:
De Vrolijke Vrouwtjes Van Windsor van William Shakespeare
Vrijdag 16 en zaterdag 17 november 2018
Zimihc theater Zuilen
Prinses Christinalaan 1
3554 JL Utrecht
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: 15 euro/CJP en studenten: 10 euro
Reserveren: www.janvanbeers.nl
Synopsis: De Vrolijke Vrouwtjes van Windsor is een dolkomisch toneelstuk dat
William Shakespeare naar alle waarschijnlijkheid schreef in opdracht van
koningin Elizabeth I. In het stuk probeert de oude ridder John Falstaff, die wel
een glaasje lust, twee dames tegelijkertijd te versieren. Hier komen ze uiteraard
achter en een plan om hem een lesje te leren wordt vlug gemaakt met alle
hilariteit van dien. Ondertussen probeert de plaatselijke toneelvereniging van het
dorp een tragikomisch toneelstuk voor te bereiden voor de bruiloft van de
Hertog van Windsor, maar ook dit loopt anders dan de regisseur zou willen... Dit
voorspel heeft nu wel lang genoeg geduurd, we gaan beginnen!
Spelers: Jöns ten Cate, Gert Jaap Das, Marijke Dashorst, Hans Frederiks,
Nore Klok, Piet de Laat, Grarda Rensen, Bertram Rigter, Wibo Senders,
Tonneke van der Sluijs, Bas Terlingen, Karin Trap, Lisanne Verbeek
Regisseur: Tom Dello

Workshop ''Smartlappen zingen'' op zaterdag 8 september
Het werd een vrolijke boel in een ruimte van het C-fordt in Maarsseveen, waar de workshop
smartlappenzingen werd gehouden o.l.v. Greetje de Oude. Ik had me er voor opgegeven,
omdat ik dit genre met mijn bepaald niet vaste en soms zelfs valse stem wel aandurfde en ik
me verheugde op een gezellige middag samenzingen.
Bang hoefde je niet te zijn, de teksten en melodieën niet te kennen. Iedereen
ontving een boekje met minstens 50 liederen en Greetje zong en speelde op haar accordeon
alles voor. Natuurlijk kenden we de meeste liedjes wel half en half, zoals Geef mij maar
Amsterdam, De glimlach van een kind, Niemand laat zijn eigen kind alleen...D'r zaten twee
motten...Aan de Amsterdamse grachten...Ik krijg een heel apart gevoel van binnen...Lou, d'r
ligt een lijster in de la...Ach vaderlief toe drink niet meer... en nog vele andere.
Vooral tijdens dit laatste lied kwamen de acteertalenten van menig Jan van Beerslid mooi tot
uitdrukking.
In de pauze konden we onze kelen smeren met een lekker drankje en ons tegoed doen aan
heerlijke hapjes, evenals na afloop, waar het buiten in de late middagzon goed toeven was en
nog vrolijk nagepraat werd over onze zangervaringen.
De workshop voldeed aan mijn verwachtingen, een volgende keer ben ik weer graag van de
partij.
Wilma de With

Zingen en toneelspelen liggen heel dicht bij elkaar! Dat hebben we gezien en gehoord bij de
workshop van Greetje de Oude op 8 september jl. in het C-fordt. Sans gêne zongen en dansten
25 enthousiaste Beers-leden en geïnteresseerden uit volle borst mee met de smartlappen die
Greetje uit haar trekharmonica toverde.
Maar -met tot slot de polonaise- stond wel het hele fort op zijn kop!
Het was weer een zeer geslaagd evenement ; óp naar het volgende hoogtepunt :
” De vrolijke vrouwtjes van Windsor “ op 16 en 17 november.
Eveline du Croo
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