De Schildgroep
De sleutel ligt onder de mat was de titel
van het toneelstuk wat dit jaar werd
opgevoerd op 27 april. De
voorbereidingen en repetities verliepen
verre van vlekkeloos. Bert donderde
ontzettend hard met zijn hoofd op het ijs
bij het sneeuwvrij maken van de ijsbaan.
Deze gebeurtenis was ontzettend
vervelend voor hem zelf, maar ook zeker
voor de hele groep. Het leren van tekst
ging tot twee weken voor de opvoering
uiterst moeizaam. Bij dezen belooft hij
plechtig om zich niet weer op glad ijs te
begeven.
De opvoering was wel een succes
ondanks dat Bert geen conclusie wist te bedenken. Verder waren er natuurlijk de gebruikelijke
haperingen. Het publiek en de leden van de groep waren het erover eens dat het een heel grappig
stuk was. De Pompel was weer afgeladen vol en dat is voor de spelers altijd weer een feest
opzich.
De website van de groep heeft ook een opknapbeurt gehad en u kunt hem vinden op:
http://de-schildgroep.webnode.nl/
Nieuw op de site is o.a. de enquête, gastenboek en een pagina over de historie en de toekomst
van de groep. In de fotogalerij hebben we een paar eerste foto’s geplaatst. Voor alle foto’s van
2006 t/m 2013 staat een link op het linker gedeelte van de pagina. Het dagboek van een
toneelspeler is natuurlijk blijven bestaan. Neem maar eens even een kijkje en laat van u horen via
het gastenboek.
Hoe het er voorstaat voor volgend jaar is nog niet geheel duidelijk, tijdens de evaluatie, die op 24
mei plaatsvond, hebben zes mensen ja gezegd op de vraag; ga je volgend jaar weer meedoen.
Nieuwe aanwas kunnen we altijd gebruiken, dus spelers, techneuten, decorbouwers etc. aarzel
niet langer en geef u op via de site of via deschildgroep@kpnplanet.nl .
Even nog weer terug naar de enquête. We zijn van plan om regelmatig een enquête te houden.
We beginnen met de eerste en de vraag is: “Moet het volgende stuk in het Gronings gespeeld
worden?” Ga nu naar de site en geef uw mening.
We houden u op de hoogte.

