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Lid zijn of worden van Buurtteater...
Jouw speciale
aandacht
voor:
- Lidmaatschap van
Buurtteater
- BT—Barbecue
In dit nummer:

- Lidmaatschap van
BuurTTeater
- BT-Barbecue
- (Wist je dat…)
- Uitnodiging van Ria
- Hoe is happy hour
in „t Leives?
- Uitverkoop
- Andere toneelkringen nodigen uit.
- We zijn nog steeds
op zoek naar…
- Nieuwtjes…

Zoals elk jaar is het ook nu
weer nodig om bij het begin
van elk toneelseizoen, de
ledenadministratie in orde te
brengen. En... zoals elk jaar
is onze penningmeester Jos
weer bijzonder laat om ons
daaraan te herinneren...
Daarom een dringende oproep
om te laten weten of jij voor
het toneelseizoen 2009-2010
lid van Buurtteater wil blijven
of worden.
Voor 15€/pp :
- ben je lid van een
exclusieve, geoliede
theatermachine die je dromen
i n we r k e l i j k h e i d k a n
omzetten.
- kan je meewerken aan de
tofste theaterproducties van
uren in de ronde.

- heb je de mogelijkheid tot
deelname van voorbereidingsweekends aan zee of in het
buitenland.
- ben je verzekerd bij elke
medewerking van elke
productie.
- ontvang je gratis in je brievenbus en/of elektronisch het
Tweemaandelijks Magazine
voor Amateurtheater Vlaanderen “Open Doek”.
- kan je gratis cursussen volgen bij “Open Doek”.
- heb je een gratis abonnement op alle nieuwsbrieven
van Buurtteater.
- onderhou je vriendschappelijke betrekkingen met onze
penningmeester Jos.
- ben je gratis lid van de BT
fietsclub.

- en nog zoveel meer…
______________
Dus niet twijfelen maar dringend doen :
- stuur eerst een e-mailtje naar
Jos en vertel hem dat je lid
wenst te blijven van Buurtteater.
- ben je nog geen lid dan vertel je hem dat je lid wenst te
worden en dan vermeld je in
je e-mail : je volledige naam,
adres, geboortedatum, telefoon en gsm, e-mail adres.
Voor dit alles
klik hier.
- schrijf dan 15€ over op rekening nummer
734-4272540-87 van Buurtteater.
HL

BT—Barbecue
Op zaterdag 19 september
2009, sluiten we definitief
het zilveren jubileumjaar
2008-2009 af en geven we
de aftrap voor een nieuw en
uitdagend toneelseizoen
2009-2010.
Het staat vast dat veel
mensen een barbecue als
een aangename bezigheid
ervaren (combinatie van
buiten eten, zomers weer en
bewegingsvrijheid).
Daarom dat Buurtteater ook
nu weer kiest voor een
lekkere en gezellige BBQ

om het nieuwe seizoen in te
zetten.
Buurtteater-kok Jos (dat is
dezelfde als die van de
centjes...) bakt, braadt en
roostert allerlei lekkers op
de bbq. Het dessert wordt
naar goede gewoonte door
lie fh eb b er - vr ij wil li gers
aangebracht, zodat het
dessert-buffet weer een
totale verrassing is.
Voor en na kijken we
achterom naar het afgelopen
seizoen en kijken we vooruit
naar het nieuwe seizoen.

Voor
de
plezante
gezelligheid zorgen we zelf.
Een free podium is er heel
de tijd voor wie er op wenst
te kruipen.
Een barbecue is pas
geslaagd als er heel veel
gasten zijn.
Daarom
allemaal inschrijven
door hier te klikken .
Doe dit nu direct of ten
laatste vóór 15 september.
Vermeld bij je inschrijving
dat je voorkeur alleen naar
vegetarische gerechten gaat.
_____________

Alles nog even op een
rijtje :
BT Barbecue 2009
Zaterdag 19 september 2009
Aperitief om 19u
Parochiecentr Tiensestweg.
15€pp –12jaar gratis.
(lukt het niet om in te
schrijven door te klikken,
dan stuur je een e-mailtje
naar buurtteater@skynet.be)
HL

Wist je dat… er geen eensgezindheid is over de herkomst van het woord barbecue.
Toen onze verre voorouders, die nog in spelonken woonden, ontdekten dat het vlees van de pas gejaagde mammoet zoveel smakelijker was en zoveel
langer bewaard kon worden als je het eerst boven het vuur braadde en roosterde, noemden zij deze bezigheid waarschijnlijk gewoon “koken-eten”. Hoe
deze activiteit door de hele geschiedenis van de mensheid verder genoemd werd zal in elke taal wel anders zijn, maar het zal wel altijd op bakken,
braden, koken en roosteren neerkomen. Hoedanook, het vlees opeten was belangrijker dan een woord hebben voor hoe je het klaarmaakte.
Het woord barbecue is dus, vanuit de geschiedenis gezien, een vrij nieuw woord. Toch zijn taalkundigen het niet eens over de herkomst ervan. Op
taalkundige congressen zijn reeds uren verhitte discussies gevoerd over de afstamming van dit woord. Hieronder alvast twee aannemelijke verklaringen
uit zovele andere :
- Toen Columbus op 5 december 1492 voet aan land zette op het eiland dat hij La Española noemde, (Klein Spanje—in het latijn Hispaniola—nu Haïti/
Dominicaanse Republiek) woonden daar de Taino-indianen. Die noemden een vuur, niet zomaar vuur, maar “heilig vuurbed” of in hun taal “barabicu”.
Columbus werkte voor de Spaanse koning en die was fel op zoek naar goud. De Taino-indianen droegen gouden sieraden, maar zij vertikten het om
Chistoffel te vertellen waar zij het goud haalden. De Spanjaarden waren hier erg kwaad voor en hebben de Taino-indianen dan maar uitgemoord of ze
als slaven doen werken in de goudmijnen. Toen op een zwoele avond een Taino sprak over het” heilig vuurbed”, verstond een Spaanse soldaat dat als
“barbacoa”. De Spanjaarden gebruikten dat woord wanneer ze vlees langzaam roosterden om het langer houdbaar te maken. Deze techniek werd
overgenomen door Franse en Engelse boekaniers die in de 17de eeuw nogal actief waren in het Caraïbische gebied. Een Engelse boekanier kon
barbacoa uiteraard niet uitspreken en maakte er na herhaalde pogingen uiteindelijk “barbecue” van.
- Hoe de Franse boekanier het woord uitsprak, is niet geweten… Maar misschien ging hij aan land in wat nu de staat Louisiana is. Dat boekaniers aan
land gingen was niet ongewoon. Zij gingen veel aan land om kuststeden (liefst Spaanse) in het Caraïbische gebied aan te vallen en te plunderen.
Maar toen de Franse boekanier van daarnet in Louisiana aan land ging, wilde hij geiten kweken en een gezin stichten. Een gezin stichten betekende in
die tijd veel kinderkes maken… Maar die kinderkes èn de moeder moeten eten… De Franse boekanier slachtte dus geregeld een geit uit zijn kudde,
stroopte het vel af, stak ze in het geheel aan het spit en braadde ze langzaam boven een open vuur. Zijn vrouw vroeg hem eens hoe hij de geit deze keer
zou klaarmaken. Misschien hoopte zij dat hij deze keer zou zeggen “met pruimen”, maar de Franse boekanier antwoordde : “de la barbe à la queue”.
(van de baard tot de staart—nvdr : een geit heeft een sik, in het frans, barbe, vandaar...). Toen zijn vrouw diezelfde vraag tot vervelens toe bleef stellen
(zij had goesting op pruimen), verkortte hij zijn antwoorden; eerst tot “de la barbe à queue”, later mompelde hij nog zoiets van “barbe à queue”…
Engelse boekaniers die dit later hoorden, spraken deze paar franse woorden zo goed en zo kwaad als ze konden uit als “barbecue”…
HL

Uitnodiging van Ria…

Hoe is happy hour in ‘t Leives?

Ria wordt 50...
Ria vindt dat dat moeilijk te
negeren is...
Ria vindt, samen met twee
vriendinnen, dat dat een
goede reden is om te
fuiven...

In een latere Nieuwsflits
komen we hier nog op terug,
maar toch nu reeds nog even
herhalen : in het najaar
starten we met een reeks
“lessen” rond het “Leives”.
Deze “lessen” staan open
voor iedereen en een
basiskennis van het Leuvens
dialect is niet vereist.

Wie dus van dansen houdt,
eens lekker uit de bol wil
gaan en Ria wil steunen in
het niet negeren... allen
daarheen.
Geef Ria een seintje dat je
komt en vertel haar wat je
favoriete dansnummer is...
Zij nodigt daarom de hele
Klik Hier
Buurtteater Community uit
op haar verjaardagsfuif :
In blijlage de originele
uitnodiging en een
“Happy Feet”
sfeerbeeld van een fuif van
26 september 2009 in
Ria.
MusiCafé
HL
Muntstraat 5 Leuven.
(Voor wie Ria een onbekende is :
vanaf 21u
haar volledige naam is Ria
(free drinks tot 23u)
Boucherie.
In de cast van

Het één en het ander moet
nog worden uitgewerkt maar
we kunnen alvast rekenen
op de steun en de
medewerking van den
Akademie van „t Leives.
Je kan nu al inschrijven,
klik dan hier
of stuur gewoon een mailtje
naar buurtteater@skynet.be.
HL

Uitverkoop...

Wie geintersseerd is in Het is daar totale uitverkoop
pruiken,
m a s k e r s , door stopzetting.
toneelkostuums, kan op 2/9 (alle informatie in bijlage)
HL
Pantagleize was zij één van de twee september terecht in Sintmoedige bankbedienden en zong Niklaas bij Driesmans Diana
mee in het koor).
Bvba, Mercatorstraat 118.

Andere toneelkringen nodigen uit Nieuwtjes...
We
o n t v i n g e n e e n leven verliezen... Toevallig
u i t n o d i g i n g v a n d e wel dezelfde man!!!
toneelvrienden Sint-Amor of
k o r t we g T o v r i s a u i t
Donderdag 10 september
Kortenaken. Samen met de
20.00u
plaatselijke cultuurdienst
G.S.C. “Den Hoek”
nodigen zij ons uit op een
Hoekstraat—Kortenaken
voorstelling van “3 Jeannen” Kaarten vvk 12€ Kassa 13€
door
het
Gentse
(genummerde plaatsen)
toneelgezelschap Backstage.
Reservaties : zie affiche in
Het is een hilarische, pikante
bijlage.
muzikale komedie over drie
HL
vrouwen die dé man van hun

Van zaterdag 18 juli tot
dinsdag 21 juli vloog het
stof je om de oren in de
toneelzaal “De Kring”.
Meer
dan
achtien
schuurbeurten waren er
nodig om de planken vloer
voor te bereiden op nieuwe
vernislagen.
Maar
dinsdagavond was het

schuren voorbij en vanaf
woensdag kon het vernissen
beginnen. Het resultaat is
p r a c ht i g ... Er wo r d t
gefluisterd dat er plannen
zijn om het publiek voortaan
hun “sloefen” te doen
meebrengen...
HL

Als je wil reageren...
KLIK DAN HIER !

We zijn nog steeds op zoek naar... Heb je wat te vertellen, wil je reageren op deze of andere
Speelgoed : draaimolens,
paardemolens, reuzerad en
andere actracties.
Voor “Reuzenrad” denkt
Pieter aan een decor met
geprojecteerde silhouetten
van allerlei (klassieke)
kermis of pretpark
attracties : draaimolens,
reuzerad, paardemolens
enz...
We doen daarom
alvast een oproep aan allen
die deze objecten in
speelgoedvorm zouden
hebben of weten waar iets

dergelijks te vinden kan zijn.
Bewegende silhouetten,
draaiende molens, zijn
uiteraard het leukst. Let
wel, het geprojecteerde
silhouet moet duidelijk
herkenbaar zijn.
Wie dus dergelijk speelgoed
heeft of er kan aan geraken
geeft een seintje door
hier te klikken
of gewoon een mailtje te
s t u r e n
n a a r
buurtteater@skynet.be.
HL

nieuwsflitsen, wil je reageren op om het even wat en wil je
het ergens kwijt, heb je leuke voorstellen of wil je je eigen
vaste rubriek in de BT Nieuwsflits... gewoon daar klikken...
Indien je e-mail programma dit niet toelaat antwoord
gewoon op deze nieuwsbrief.
HL

Indien deze nieuwsbrief niet leesbaar is in je
e-mailprogramma, open dan het bijgevoegde pdf
formaat.

