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Lang geleden…
Jouw speciale
aandacht voor:
- Cerebriraptor
- Dringend nood
aan…
- Even terug naar
Leuvense Toneelprijzen.
- ―In de Marge‖
- Verdere programma van BT

Ook in dit nummer:

- Lidgeld 2010-11
- BThhh
- De Schoone
Koereur
- Uit naar…
- Wil je reageren.

Inderdaad lang geleden dat
jullie nog eens een
nieuwsbrief van BuurTTeater
in jullie mailbox kregen.
Duizend keer sorry hiervoor.
Je zou nog gaan denken dat
er bij BuurtTTeater niets
meer gebeurd, maar niets is

minder waar; dat lees je wel
in deze nieuwsflits. Laat ik
als excuus dit argument
gebruiken: de mot zat in de
goesting bij de beperkte
redactie... Shame on me...
Zovele nieuwtjes zijn nu al
oud nieuws en het heeft geen

zin meer ze nog te publiceren.
Maar niet achterom kijken,
gewoon met vernieuwde
goesting deze nieuwsflits
reeks verder zetten. Wie zin
heeft op te helpen laat het
weten (zie einde nieuwsbrief).
HL

Cerebriraptor Ludens—De Hersenvreter
Zo noemt de nieuwe
najaarsproduktie van
BuurTTeater.
Het is een
ghostbusterachtige komedie,
grotesk maar niet burlesk,
geinspireerd door comediadel-arte en het mimepspel van
Marcel Marceau. In onze
druk-druk-druk
en
informatievolle maatschappij
is er geen tijd meer voor
elkaar, krijgen we alle
informatie niet meer verwerkt
met als gevolg... onze
hersenen worden aangetast...

Dit stuk is geschreven en
wordt geregiseerd door Jan
De Vuyst. De zeven acteurs
zijn: Daniela Simons, Els
Otten, Hannes De Ryckere,
Hilde Deen, Johan Deputter,
Maria Cornelis, Roland
Robijns.
De repetities zijn reeds vanaf
einde mei/begin juni gestart
en zijn ondertussen reeds
goed opgeschoten. Er zijn
weer ―kledijspecials― nodig,
dus zijn Carla en haar dames
ook weer aan de slag.

De voorstellingen gaan door
in ―onze‖ zaal ―De Kring‖ op
vrijdag en zaterdag 26 en 27
november 2010 en op 3 en 4
december 2010. Jullie willen
natuurlijk reeds massaal
reserveren voor deze
voorstellingen, maar wacht
daat nog even mee, tot jullie
een uitnodiging in de mailbox
krijgen.
Noteer alvast de
speeldata in jullie agenda,
want het wordt weer
―speciaal‖
HL

Wij hebben dringend nood aan verpakkingen allerlei.
Voor de Cerebriraptor
hebben we dringend nood
aan verpakkingen allerlei,
dozen, blik, merkdozen,
paletten, fruitkratten, zakken
enz.... De bedoeling is
hiermee een magazijn op te

bouwen dat het decor is van
deze productie. Ook oude
plaids en dekens zijn
welkom. Alles wat van
karton of hout is hoef je niet
terug te halen. Alles van
metaal of plastiek, moet wel

zelf teruggehaald worden. data dat het repetitie is. Dat
Let wel, het is zeker niet de is elke woensdag en
bedoeling dat iedereen zijn vrijdag avond
―afval‖ komt dumpen.
HL
Alle materiaal graag
rechtstreeks brengen naar
“De Kring” en best op de

Even terug naar de Leuvense Toneelprijzen.
Zoals
reeds
werd
me d e g ed ee ld i n ee n
expresbericht van 24 mei,
was
BuurTTeater
genomineerd voor de
Euripidesprijs 2010
(Leuvense toneelprijs voor
de beste regie) met

REUZENRAD.
Helaas, werden we
uiteindelijk
niet
weerhouden. Toch nog een
late maar een dikke proficiat
aan Pieter Gasia en zijn
ploeg. Je vindt het verslag
van de jury in bijlage en

zoals je zal kunnen lezen
heeft de jury niets dan lof.
Weliswaar, juist niet genoeg
om de uiteindelijk prijs in
de wacht te slepen.
De commentaren van de
jury op de andere
verenigingen en hun

producties (oa De Ferm
Wefkes van BT) worden je
op eenvoudige vraag toegestuurd. Voor het nieuwe
seizoen zijn we reeds
opnieuw ingeschreven...
HL

gastoptreden, improvisatie
en noem maar op... Deze ―In
de Marge‖ voorstellingen
zijn voor het grote publiek,
maar zullen beperkt zijn tot
één of twee voorstellingen
en zonder dat er maandenlange voorbereiding aan
vooraf gaat. We beginnen
alvast op 15 en 16 januari

met een mo nologen weekend.
Meer nieuws
hierover, ontvang je later,
maar we kunnen alvast
verklappen dat beide
monologen gaan over
vrouwen:
“Shirley
Valentine” (Willy Russell)
door Mai Valenberghs (BT)
en “Ik Speel het zelf wel

klaar”
(door René
Swartenbro eckx) door
Sieglinde Boogaerts (De
Slumme(n)
van
Vissenaken). Noteer deze
data dus ook alvast in jullie
agenda
HL

In de Marge”
―In de Marge‖ is de naam
van een nieuw initiatief van
BuurTTeater. De bedoeling
is om tussen de normale
najaars- en voorjaarsproducties (die vast liggen)
door, kleinere ―producties‖
aan bod te laten komen. Dat
vanalles zijn; monologen,
verhalen,
mime,

Verder op het programma als vaste produkties van BT
In het voorjaar van 2011
regisseert Henri. We zijn
nog op zoek naar een gepast
stuk. We zoeken in de richting van een blijspel. De
keuze hangt ook af van de
bezetting die zich aanbied.
Heb je zin om mee te doen

in de voorjaarsproduktie
2011, klik dan hier of antwoord per e-mail als antwoord op deze mail en vermeld wat je wil doen.
Voor het najaar zijn de
voornemens nog vaag. Mogelijke regisseurs worden

aangezocht.
In het voorjaar zou het kunnen dat er een musical komt
(Ingrid—Riet). Maar ook dit
idee is nog maar in een begin stadium.
Wel staat vast dat in het
najaar 2012, Patrick zijn

« Arthur » brengt. Een
theaterstuk met poppen dat
hij zelf aan het schrijven is
en dat in een regie van Rudi
op de planken gezet wordt.
Je ziet… BuurTTeater
leeft…
HL

Lidgeld (dringend)

Uit naar...

Als je volwaardig lid wil
zijn van BuurTTeater, stort
dan dringend 15€ op
rekening 734-4272540-87
va n B u u rt tea ter me t
vermelding lidgeld seizoen
2010-11. Door betaling van

Donderdag 14 oktober va, 19.30 tot 22u:
Eerste deel van ―Beeldvorming over Congo vroeger en nu‖
Door vzw’s Wereldwerkplaats en Mama Lufama
(met medewerking van BuurTTeater)
Waar: Den Egger—Scherpenheuvel
Prijs: 5€
Andere activiteiten : zie bijlage

dit lidgeld, ontvang je gratis
de tijdschrift ―Open Doek‖
en ben je verzekerd voor
allerlei
mogelijke
ongevallen tijdens en bij de
voorbereiding
van
producties
HL

BThhh (spreek uit BTheheha)
Wellicht hebben velen onder
jullie zich afgevraagd of er
dan geen barbeque doorgaat
dit jaar. Wel nee geen bbq
dit jaar, maar wel een
BThhh (BuurtTeater’s hete
herfst hap).
Kom op
zaterdag 6 november 2010
vanaf 19u naar het
parochiezaaltje en kom
genieten van de heerlijkse
hapjes en kom gezellig

praten. Het kost 15€ (7€
voor kinderen van –12) - ter
plaatse te betalen aan Jos.
Vegetarische hapjes zullen
er zijn indien besteld bij de
inschrijving.
Inschrijving
door hier te klikken of door
te antwoorden per e-mail.
Graag vermelden met
hoeveel per so nen en
kinderen (-12) en of
vegetarisch gewenst is. HL

De Schoone Koereur
Wist je dat uit de schoot van
BuurTTeater een fietsclubje
ontstaan is.
Het clubje
draagtr de ludieke naam van
―De Schoone Koereur‖. We
r i j d e n
e l k e
zondagvoormiddag. Een
A-team vertrekt om 8.30u
voor 50-60km, het B-team
(de “beteren”) vertrekken
een uurtje later voor een
tocht van 20km minder.
Aankomst van beide teams
is dan ongeveer gelijk. In
het winterprogramma is er
slechts één team, we
vertrekken om 9.30u en

rijden ongeveer 40-45km.
We rijden tegen een kalm
tempo
(17-20km/u)
afhangend van het parcours.
Na floop is er natuurlijk een
―after-bike‖ moment.
Belangstelling om mee te
doen? Klik dan hier of
antwoord met e-mail.
Een koersfiets is zeker niet
nodig (is op sommige
trajecten zelfs hinderlijk),
een gewone degelijke fiets
met versnellingen volstaat.
Ik zou zeggen, gewoon
doen...
HL

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

Zaterdag 13 november om 20u
Zondag 14 november 2010 om 15u en 20u:
Concert Strijdkoor Kontrarie
―ogenblik‖ olv Luc Wijnants
Waar: De Roosenberg-Maurits Noëstraat 15 Oud-Heverlee
(Zoete Waters)
Prijs: VVK 10€, kassa 12€
Zie bijlage
Zaterdag 23 oktober 2010 om 20u
Jubileumconcert ―We’ll meet again‖ - 40 jaar een hart voor
muziek
Door koor Blij Rondeel
Waar: Sint-Franciscuskerk—Heverlee
Prijs: 8€
Reservaties : leo.page@telenet of 016/26 11 93
Zie bijlage
Zaterdag 16 en vrijdag 22 oktober 2010 om 20u
―In het spoor van de Maya’s‖ - foto– en filmavonden over
Guatemala
Waar: parochiezaal Kortakker—Rillaar
(16/10 info Ria:016/500696)
Zaal zuster Don Bosco Groenstr Heverlee
(22/10 info Lieve&Bert: 016/250295)
Zie bijlagen

Als je wil reageren...
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

