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Van het bestuur….
Op de vacature van voorzitter hebben we nog steeds geen reacties ontvangen. Dat is erg jammer want
naast de secretaris en penningmeester kan een bestuur, ook het onze, niet zonder een voorzitter om o.a.
vergaderingen en het dagelijks bestuur te leiden. Daarom nogmaals een dringend verzoek om in uw omgeving
te kijken en te informeren wie deze mooie taak op zich zou willen nemen, misschien zelfs uzelf.
Vorig jaar werd besloten om de Algemene Ledenvergadering van 2020 (die vanwege de Corona-maatregelen
werd afgelast) te combineren met een ALV in 2021. Deze staat nu vooralsnog gepland op 15 september a.s. in
de St. Michaelkerk, Kerklaan 31 in De Bilt. De uitnodiging hiervoor volgt uiteraard nog.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Najaarsvoorstelling 2021
Door alle coronaproblemen kon de najaarsvoorstelling ‘De Muizenval’ van Agatha Christie op 6 en 7 november
2020 niet doorgaan. De uitvoering staat nu gereserveerd voor 26 en 27 november 2021 in het Zimihc theater.
Na een aantal keren via Zoom gerepeteerd te hebben, wat eigenlijk best goed te doen was, konden we op
1 juli jl. eindelijk weer op locatie met de repetities verder gaan op ons vertrouwde adres in de pastorie bij de
St.Michaelkerk in De Bilt, wel met het aanhouden van een aantal regels zoals bijv. de 1,5 meter afstand.
Bij mooi weer wordt buiten achter de kerk gerepeteerd.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jubileumvoorstelling 2021 verplaatst naar 2022
2021 is een jubileumjaar voor Jan van Beers, we bestaan 160-jaar!! Doordat ook de theaterwereld stillag, zijn we
niet in staat geweest de jubileumvoorstelling tot uitvoering te brengen, zelfs niet om er voor te repeteren.
Daarom hebben we deze verplaatst naar het volgend jaar. Informatie over welk stuk gekozen wordt en op welke
data het wordt opgevoerd, volgt in de aankomende nieuwsbrieven.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Eenakterfestival Karakter 2022
Jan van Beers heeft zich ingeschreven voor het Eenakterfestival van Toneelgroep Karakter in Baarn in 2022.
De juiste data zijn nog niet bekend maar dat is waarschijnlijk ergens in februari. Vorig jaar was Jan van Beers
ingeloot maar helaas werd alles stopgezet ivm de coronamaatregelen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Much Ado about Hamlet
Maike Pijnappel, theatermaker en Shakespeareliefhebber heeft
samen met een groep amateur-acteurs een bewerking gemaakt
van Much Ado about Nothing, waarin Hamlet zijn intrede maakt
in de wereld van de komedie en de boel eens flink opschudt.
Gasten worden door toneelspelers welkom geheten bij de
tuinpoort van The Pheasants en raken op een speelse manier
betrokken in de voorstelling, die natuurlijk niet compleet is
zonder traditioneel Engels lekkers.
Drie spelers van Jan van Beers doen hier ook aan mee:
Gert Jaap Das, Tonneke v.d. Sluijs en Bertram Rigter.
Tickets kunt u reserveren via de website www.thepheasants.nl
U ontvangt dan een bevestiging van uw aanmelding en
verdere informatie.
.

