De BuurTTeater
Nieuwsflits
1STE JAARGANG, NUMMER 4

12 SEPTEMBER 2009

BT—Barbecue, ben je vergeten in te schrijven ?
Jouw speciale
aandacht
voor:
- BT—Barbecue
- De Leivese lesse

Ook in dit nummer:

- We zoeken nog
steeds

Aan het aantal inschrijvingen
te zien, zijn velen wellicht
vergeten dat het op zaterdag
19 september 2009, BTBarbecue is.
(zie BuurTTeater Nieuwsflits
nr 3)
Heb jij ook vergeten in te
schrijven ? Doe het dan nu
direct of ten laatste vóór volgende dinsdag 15 september,
door hier te klikken .
(graag het aantal personen
vermelden)

Alles nog even op een rijtje :
BT Barbecue 2009
Zaterdag 19 september 2009
Aperitief om 19u
Parochiecentr Tiensestweg.
15€pp –12jaar gratis.
Je hoeft niets over te
schrijven, je betaaald gewoon
ter plaatse.
De voorbereiding is alvast
begonnen. Het beloofd dus
een veelzijdige en lekkere

menu te worden. Als naar
goede gewoonte doen we bij
deze ook een oproep tot de
liefhebbers-vrijwilligers om
een dessert-buffet samen te
stellen.
Een barbecue is pas geslaagd
als er heel veel gasten zijn.
Dus nu massaal inschrijven
via de link hierboven, of
indien dat niet zou lukken
door gewoon een simpel
mailtje te sturen naar
buurtteater@skynet.be.
HL

De Leivese lesse...
Wovei ?
Omdat “Leives” een schoon
taal is en omdat ons
Shakespeare stuk dat we
geprogrammeerd hebben in
het voorjaar van 2010, zich
in “Leive” afspeelt en daar
“veil Leives” gaat in
gesproken worden en omdat
we daar een hele entourage
in het “Leives” zouden
willen rond uitbouwen..
Maar vooral willen we alle
Buurtteater-mensen ook
buiten repetities regelmatig
samenbrengen om creatief,
leuk en plezant bezig te zijn.

pas echt plezant als we met
velen zijn. We hopen dat
uit de ceativiteit van de
aanwezigen, initiatieven
ontstaan voor in de eerste
plaats onze voorjaarsproduktie, maar misschien
ook
voor
andere
toekomstige produkties.

Het enige wat je moet
meebrengen is een klein
schriftje (ne klane kajè) om
notities in te maken. Alle
studenten krijgen een
bundeltje over uitspraak en
spelling.

4/12, 18/12 etc.. “tot ze’t
kinne begot”
En wo ?
In het parochiezaaltje,
Tiensesteenweg.

Moet ik na al iet doen ?
Je kan nu inschrijven,
Wie es de miester ?
Alhoewel hij “een bekke
klik dan hier
twoëfelt on zen oëge Leivese of stuur gewoon een mailtje
Wa moet ik al kinne ?
“Nikske”...
Je moet kapasitoëte” is Patrick de naar buurtteater@skynet.be.
absoluut geen kennis gangmaker.
HL
hebben van het Leuvens
dialect.
Kom gewoon Wanië es da?
kennis maken met de taal, De eerste les gaat door op 9 ( d e
steun
en
de
de benamingen, de scheld- oktober 2009 om 20.00u.
medewerking van den
woorden en al de sappige
Akademie van „t Leives.)
uitdrukkingen.
Vei wie ?
En terno ?
Iedereen is op deze “Leivese
Dan telkens om de veertien
lesse” welkom. Het wordt Moet ik iet meibringe ?
dagen : 23/10, 6/11, 20/11,

We zoeken nog steeds...

Als je wil reageren...

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

KLIK DAN HIER !
Heb je wat te vertellen, wil je reageren op deze of andere
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

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

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

