Beste mensen, het toneel weekend ligt alweer een aantal weken achter ons.
Het decor in de Djippert is weer opgeruimd en daarmee ook het bestaan van het klooster.
De première van ons toneelstuk was in Nij Mariënacker, waar we uitgenodigd waren door de
Zonnebloem. Blij verrast waren we toen ongeveer 120 gasten het toneelstuk kwamen bewonderen.
Een première is altijd spannend, maar des temeer als deze op een andere locatie is. Ondanks dat de
spelers het decor uit de Djippert misten, werd het stuk goed ontvangen en konden we na een

geweldig applaus met een possitief gevoel naar huis; “de kop was eraf”.
En dan het toneelweekend in ons vertouwde thuisbasis Ferwoude.
Vanaf 16 februari begonnen de telefoontjes, apps en mailtjes voor het bestellen van kaarten.
De spanning steeg, zeker wanneer tijdens de generale repetitie bleek dat de vrijdag en
zaterdag avond zo goed als vol zaten en ook voor de zondagmiddag een leuk aantal kaarten
waren gereserveerd. Dit gaf ons een geweldige stimulans!
Door het reserveren van kaarten zijn de bezoekersaantallen mooi verdeeld over de drie
dagen.
En ja, na een lange periode van oefenen staan de spelers natuurlijk te popelen om zijn/haar
rol aan het publiek te laten zien. Zij hebben dit met veel plezier, inzet en overtuiging gedaan
en hopen dat jullie het als publiek hebben kunnen waarderen. Het is mooi om te zien dat het
toneelstuk eigenlijk pas echt tot zijn recht komt tijdens de uitvoeringen. Wanneer het decor
helemaal af is, licht en geluid goed zijn afgestemd, de laatste handtast door de dames van
de schmink en dan natuurlijk het bij zijn van publiek wat het verhaal compleet maakt! We
willen alle bezoekers dan ook hartelijk danken voor hun komst! Ook willen we iedereen, die
op wat voor manier dan ook hun medewerking hebben verleend aan dit toneelweekend,
bedanken voor hun bijdrage en inzet.
Als vereniging kunnen we terugkijken op een gezellig en mooi weekend.
We hopen volgend jaar weer een toneelstuk op de planken te kunnen zetten.
Bestuur toneelvereniging Yn ‘e Djippe(rt)

