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“Anna, Hanna en Johanna” komend seizoen gespeeld in Zweden

Kwijt
Nu wij hier in Frankrijk zoals ieder jaar een nieuwe toneel-
stuk  aan het schrijven zijn (“Johanna de Waanzinnige”),
ligt onze vorige productie “Kwijt” alweer twee maanden
achter ons. Dit toneelstuk over twee bejaarde actrices en
hun Marokkaanse verpleger is geschreven door Ineke ter
Heege, werd gespeeld door Diana Dobbelman, Margreet
Heemskerk en Saïd El Khattouti en oogstte overal grote
waardering. Het is geen kostuumdrama over een markante
vrouw uit het verleden, maar een 'moderne' zedenschets en
past toch uitstekend bij de Kern. Daarom hebben we beslo-
ten de productie in het voorjaar 2009 te prolongeren.
Iedereen die het stuk nog niet gezien heeft, kunnen we de
voorstelling van harte aanbevelen. Let u op de nieuwsbrief
van januari. Of bekijk onze website: 
www.theatergroepdekern.nl

Met trots melden wij dat het toneelstuk “Anna,
Hanna en Johanna”
geschreven door Jan-Jaap Jansen en Ineke ter
Heege, komend seizoen in Zweden op de
planken wordt gebracht. De toneelbewerking
van de roman van Marianne Fredriksson, die
de Kern met zoveel succes heeft gespeeld, is
in het Zweeds vertaald. De voorstelling wordt
vanaf februari 2009 uitgebracht door het
Riksteatern, één van de grootste gesubsidi-
eerde gezelschappen van Zweden. Een hele

prestatie voor de huisschrijvers van de Kern
en een fraaie kroon op een productie van 15
toneelstukken! 

Op 17 februari vliegen wij dus naar Zweden om daar
tussen de voorstellingen van“Johanna” (de
Waanzinnige) door bij de première aanwezig te kun-
nen zijn. Daarna gaat het gezelschap op tournee
door heel Zweden. Onze agente is bezig om ook
andere stukken van ons in Europa te verkopen.
Fantastisch nieuws dus..
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Na het succes van de arrangementen rond de voorstellingen
van Anna Karenina in het Compagnietheater te Amsterdam,
die allemaal een groot succes waren (op zaterdag zelfs 100
deelnemers), hebben we van dinsdag 11 tot en met zaterdag
15 november a.s. opnieuw 5 arrangementen gepland rond 
'Johanna de Waanzinnige”. 

Om17.30 uur gaat het theater voor u open en kunt u een
sangria drinken. 
Om 18 uur begint er een heus flamenco optreden van Curra
Suàrez en Yorgos Valiris. 
Om 18.30 uur wordt u getrakteerd op een heerlijk en rijk
gevuld tapasbuffet, waarna om 19.30 uur een inleiding
volgt. 
Om 20.15 uur is er dan de voorstelling zelf. 

Voor dit hele arrangement (uiteraard inclusief kaartje)
betaalt u normaal € 52,50, maar bij invulling van 
onderstaand strookje slechts € 47,50.
Het totale bedrag moet vooraf worden gestort op 
postbanknummer: 8111858
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Dag waarop u wilt reserveren

Aantal arrangementen:

Feestelijke arrangementen in het Compagnie
theater in Amsterdam

Subsidie
Al jaren vraagt de Kern geen subsidie meer aan, omdat het een
hele hoop werk is en omdat we toch nooit iets krijgen. Johanna
Breek, die vroeger bij het Fonds voor de Podiumkunsten in Den
Haag heeft gewerkt, was daar verbaasd over en zei dat wij een
aanvraag voor subsidie moesten doen. Zij wilde ons graag hel-
pen. Een groep die al meer dan twintig jaar bestaat, zes keer
genomineerd is voor de Toneel Publieksprijs en jaar in jaar uit
nieuwe, oorspronkelijke en Nederlandstalige producties uit-
brengt, heeft recht op financiële ondersteuning van het rijk.
Dacht zij... 
Kilo's papier gingen de deur uit met een prachtige argumentatie
en een volledige financiële onderbouwing. U raadt het al: de com-
missie had weer geen vertrouwen dat wij een goeie voorstelling
konden maken. We tekenden, op aanraden van Johanna, bezwaar
aan tegen de afwijzing. Met als voornaamste vraag aan de com-
missie: Waarop baseert u uw oordeel? Heeft de commissie eigen-
lijk  ooit éen stuk van de Kern gezien?

In Den Haag werden we samen en met Johanna Breek, gehoord
door een juriste en een lid van een andere commissie en we gaven
gepeperd commentaar op de afwijzing. Je moet toch eens één keer
van je afbijten. Vriendelijk werd ons beloofd dat we na veertien
dagen de beslissing van de directeur zouden horen. Pas na twee
maanden kregen we die. U raadt het: opnieuw een afwijzing.
Niemand had ooit iets van ons gezien,maar dat vond de commis-
sie voor haar oordeel ook niet nodig. Ook vond zij dat de Kern
zoveel enthousiast publiek trekt niet relevant. Er wordt daar name-
lijk nog steeds met veel minachting over publiek gepraat. Terwijl
de nieuwe richtlijn van minister Plasterk is dat er bij het toekennen
van subsidie juist wel met dat publiek rekening moet worden
gehouden.

We gaan niet naar de rechter. Maar we vinden wel dat u er recht op heeft te
weten  hoe er met uw belastinggeld wordt omgegaan. Hoe onkundig beslis-
singen bij het Fonds worden genomen. Ondertussen gaan we moedig door
met ons werk, wetende dat een 'profeet in eigen land niet wordt geëerd' ,
maar wel in Zweden.... We zijn trots op een trouwe opkomst bij onze voor-
stellingen die nog steeds tot de best bezochte toneelvoorstellingen in het land
horen. Tot ziens bij Johanna de Waanzinnige of de Waanzin van de
Werkelijkheid.
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Mailinglijst
Wilt u zelf deze nieuwsbrief ontvangen of aan anderen
laten toesturen, meldt u dat dan op ons kantoor: 
Jac. van Lennepkade 334a, 1053 NJ Amsterdam
Tel: 020 6129336

Techniek
Heeft u zich wel eens afgevraagd wie
ervoor zorgt dat het decor wordt
opgebouwd en dat er licht staat op
een voorstelling? Dit keer hadden we
voor “Kwijt”  subsidie bij het rijk aan-
gevraagd en dat was afgewezen.
Daardoor zouden Ineke en ik
genoodzaakt zijn WW aan te vragen.
Om dat te voorkomen besloten we
dat ik dit keer de techniek zou doen.
Zo hoefden we geen technicus in te
huren. 
Net als bij iedere productie deed ik
de regie van “Kwijt” . Ik bemoeide
me verder met het decor, de belich-
ting, de techniek etc. etc. Ik wist dus
wel een beetje wat me te wachten
stond. Maar dat het zo'n intensieve
baan zou zijn had ik niet gedacht.
Sindsdien heb ik nog meer waarde-
ring voor de man of de vrouw 'achter
de knoppen'.
Om elf uur 's ochtends reed ik met de
decorwagen van de Kern naar een
theater, ergens tussen Hoogeveen of
Middelburg. Na gemiddeld ander-
half uur kwam ik aan bij de laad- en
losruimte van de schouwburg en
maakte kennis met de 'huistechnici'.
Een kop koffie om bij te komen en
dan het decor uitladen en opbouwen. 

Half twee uur in de middag. We
bekijken het lichtplan, waarna de
verschillende lampen worden opge-
hangen (dit keer 35), voorzien van
een kleurenfilter en worden gesteld.
Dat neemt drie uur in beslag. Een
andere technicus heeft de geluidsta-
fel opgesteld. Het is inmiddels half
zes en ik kruip achter onze lichtcom-
puter die we iedere voorstelling mee-
nemen en die ik heb aangesloten op
hun systeem. Ik loop de 53 lichtstan-
den door, omdat niet één theater het-
zelfde is en de lampen telkens weer
anders hangen, en pas ze aan. Om
zes uur ben ik klaar en ga eten. Zeven
uur terug om de acteurs te ontvangen
en begeleiden naar de kleedkamers.
Om kwart over acht kruip ik achter
dat het tafeltje in de zaal en we kun-
nen beginnen. En dan maar op het
juiste moment op de computerknop-
pen drukken en de CD starten, zodat
u niets merkt en rustig kunt genie-
ten. Daarna het decor afbreken, inla-
den en in anderhalf uur naar huis,
waar ik rond 1 uur aankomt.
Volgende dag zelfde verhaal.
Enzovoorts...Ik dacht, ik schrijf dit
maar eens op, als hulde aan de men-
sen die u nooit ziet, maar zonder wie
geen voorstelling zou draaien!
Alleen, volgende keer toch maar weer
spelen... Jan-Jaap

Opsturen naar Theatergroep de Kern, Jacob van Lennepkade 334A, 1053 NJ Amsterdam
Na ontvangst krijgt u een bevestiging van reservering opgestuurd of gemaild.
Omdat het kantoor in september tijdelijk onderbezet is kunt u voor dit arrangement verder reserveren bij het
Compagnietheater 020-5205320 of u kunt ook ons antwoordapparaat inspreken 020-6129336, met naam en
telefoonnummer, waarna wij u snel zullen terugbellen.

Aankondiging: 

Vanaf 15 
oktober 2008
gaat onze 
nieuwe 
productie:
Johanna de
Waanzinnige
van start.
lees verder op pagina 2.


