Nieuwsbrief Cursusproject Abcoude-Baambrugge – december 2018

We zijn druk bezig met de uitvoering van de activiteiten die met Kerst te maken hebben en
met de voorbereidingen voor de Nieuwjaarsbijeenkomst op 13 januari van 16:00 uur tot
18:00 uur in het Viscentrum.
Begin januari wordt huis-aan-huis een flyer verspreid met de activiteiten voor de periode januari t/m juni 2019. In die flyer staan zowel activiteiten uit het boekje waar nog plaats voor
is, als activiteiten waarvoor wachtlijsten waren, zoals een bezoek aan de alpacaboerderij en
algorithmic trading.
Er staan ook nieuwe activiteiten in de flyer, bijvoorbeeld een rondleiding in museum Singer in
Laren; kunsthistorica Helen Schretlen houdt op 16 april een lezing over de familie Singer.
Dankzij Didi Garssen is de kas gespekt met een donatie van
de Rabobank tijdens de Rabobank Clubkas Campagne.
Tijdens deze campagne kregen leden van Rabobank Amstel
en Vecht inspraak in de verdeling van het zgn. coöperatief
dividend (een gedeelte van de winst van de bank). De leden
konden hun stem uitbrengen op verenigingen of stichtingen
die zij een warm hart toedragen.
Didi zorgde ervoor dat een aantal van u op het cursusproject stemde.

Voor deze nieuwsbrief heeft Didi Bartho Braat geïnterviewd. We geven tevens een overzicht
van activiteiten in december en januari waar nog plaats voor is. Verslagen en foto’s van activiteiten die geweest zijn vindt u op onze Facebookpagina.
Ten slotte wensen we u fijne feestdagen en een goed en gezond 2019 en we hopen u te ontmoeten op 13 januari.
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Interview met Bartho Braat door Didi Garssen
Bartho Braat vertelt op 21 december verhalen bij Ollie’s. Hij
hoopt dat er een kerstboom is en glühwein, want het gaat over
‘kerstsfeer’. U komt toch ook?
Wat doe je liever: voorlezen of uit je hoofd verhalen vertellen?
Voorlezen is gemakkelijker en dan verzin ik er weleens iets bij.
Het maakt me niet uit of het voor kinderen of voor volwassenen
is. Natuurlijk lees ik het liefst voor aan mijn kleinzoon van 1½
jaar; het gouden boekje Vijf brandweermannetjes vindt hij
prachtig. Deze kleine man woont nu weer met z’n ouders in Nederland nadat ze in Kenia gewoond hebben.
Je acteert natuurlijk veel, hoe onthoud je dan de tekst?
Lang erop oefenen! En natuurlijk maak ik weleens een fout. Zo
was ik eens afgeleid door een rumoerige hoek waardoor ik mijn
tekst kwijt was. Gelukkig had ik het boek bij de hand, dus ik zei
tegen het publiek: "Ik moet even kijken, hoe het ook alweer verder gaat." Mensen vinden dat juist wel grappig.
Lastiger was het toen ik het spoor bijster was bij het uit mijn
hoofd voordragen van De Burggravin van Vergi. Dat is lang middeleeuws stuk op rijm, dus iets verzinnen gaat dan niet. Ik werd
hierbij overigens begeleid door Kim Soepnel op contrabas,
prachtig!
Heb je wel eens echt geïmproviseerd?
Ik deed eens mee aan een nachtprogramma waarbij het publiek
bepaalde clous wist en de acteurs niet. Het was een ingewikkelde plot over bakkers, erfenissen en Afghanistan. Je kreeg aanwijzingen te lezen op de pc om je te helpen. Ik was wel daar wel
een beetje zenuwachtig voor.
Hoe kwam je ertoe toneel te gaan spelen?
Op de middelbare school kwam ik goed uit een selectie voor de
toneelschool, maar de directeur vond dat ik eerst maar eens wat
aan m'n huiswerk moest gaan doen. Ik ben toen geschiedenis
gaan studeren en daarbij deed ik aan studententoneel. Dat resulteerde in werken bij toneelgroep Centrum. Later ben ik freelance acteur geworden.
Ik wilde het eigenlijk niet vragen… maar doe je nog steeds Goede
tijden?
Heel soms kom ik nog eens op, deze keer als Sinterklaas, hahaha.
Ik ben wel gepensioneerd maar ik vind het allemaal zo leuk. Zo
speel ik deze winter in de musical Toms magische speelgoedwinkel, en ik ben zelfs voor het tweede deel al besproken. Daarnaast
spreek ik nog films in.
Je hebt best veel gedaan hè?
Ja, als je op internet kijkt, lijkt het een hele waslijst.
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Activiteiten december 2018/januari 2019
U kunt voor deze activiteiten inschrijven via de website: www.cursusproject-abcoude.nl
Activiteit

Tijd & plaats

Nadere informatie

Kerst voor op de deur of op tafel

Zaterdag 8 december
13:00 uur – 15:00 uur

cursuskosten € 27,50

creatief met Fransje Volmer

Houdt u ook zo van kerstverhalen?
luisteren naar Bartho Braat

Energetisch bewustzijn en welzijn:
basisoefeningen Qigong
workshop door Adeline Kuiken

Het landschap van de Vecht
lezing van Wim Weijs

Frans Hals en de Modernen
rondleiding met een gids van het
museum

Loenersloot:
Angstelpad 14 (woonboot)

Vrijdag 21 december
20:00 uur – 22:00 uur
Abcoude:
Ollie’s coffee and more
Brugstraat 1

Donderdag 17 januari
20:00 uur – 21:45 uur
Abcoude:
Angstelborgh, Dorpszicht 21

Woensdag 16 januari
20:00 uur – 22:00 uur
Abcoude:
Viscentrum, Molenweg 19

Zondag 27 januari
14:00 uur – 15:30 uur
Haarlem:
Frans Halsmuseum
Grootheiligland 62

Josje Boeijink
0294 28 32 85

cursuskosten € 8,50
Josje Boeijink
0294 28 32 85

cursuskosten € 10,00
Ingeborg van Hees
06 4274 0116

cursuskosten € 8,50
Didi Garssen
0294 288 764

cursuskosten € 10,00
plus € 12,00 entree
plus toeslag
MJK geen entree, wel toeslag

Ulla Neuhaus
0294 28 84 30

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een e-mail naar
cursusproject@kpnmail.nl. Ook wensen en opmerkingen kunt u mailen naar dit adres.

