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Het Polanentheater zit na een jaar van 
weinig mogelijkheden weer in enorm 
zwaar weer. 

Alle reserves zijn verdampt terwijl de 
bevrijding van corona aan de horizon 
gloort. …………..Wat kunnen we doen? 

 
 
Vorig jaar rond deze tijd diende corona 
zich aan als een wereldbedreigende 
ramp. De hele kunstsector en vooral de 
ongesubsidieerde theaters werden al 
snel keihard geraakt. En zo ook het 
Polanen.  
 
In april 2020 startte een aantal 
initiatiefnemers een reddingsactie voor 
het Polanen in de vorm van een 
livestream op 16 mei met artiesten, 
interviews en belangengroepen. 
Iedereen droeg zijn/haar steentje bij. En 
al snel werd duidelijk dat met alle 
mensen en instanties die het Polanen 
een warm hart toedragen een enorm 
bedrag bijeen gebracht kon worden van 
ruim 70.000 Euro. Hiermee kon het 
Polanen het zeker tot november 2020 
uithouden als er verder geen activiteiten 
zouden zijn.  
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Die activiteiten zijn er gelukkig wel een 
klein beetje geweest, en dus kon het 
Polanen het uitzingen tot maart 2021. 
Maar nu is de bodem van de kas in zicht 
en de rek er helemaal uit. Er moet snel 
iets gebeuren om het Polanen alsnog van 
de ondergang te redden.  Natuurlijk 
hopen we allemaal dat het theater weer 
snel open kan. Maar nog een paar 
maanden en het einde van het theater 
seizoen dient zich aan. En daarom nu 
actie !! 

 

Om de komende zomer zonder activiteiten door te komen 
en in september hopelijk weer open te kunnen is een 
bedrag nodig van 30.000 Euro. Daartoe is er een aantal 
activiteiten op poten gezet. Deze kun je zien op de site van 
het Polanen theater (http://polanentheater.nl/home-
oud/help-ons-polanentheater-er-weer-bovenop/) 

Tientjes actie 

Het eerste punt is de tientjes actie. De vraag is of je bereid 
bent om het Polanen in de laatste fase van overleven te 
steunen met het doneren van minimaal een tientje. Je kunt 
dit bedrag rechtstreeks overmaken naar de bankrekening 

van het Polanen. Nl79 RABO 0354 0813 22 

Verder zijn er nog de club van 100 actie en de 
Indonesisch afhalen actie. Maar elke actie is uiteraard 
welkom. Dus als je een andere ludieke mogelijkheid 
bedenkt om bij te dragen aan het streefbedrag van 30.000 
Euro dan waarderen wij, en vooral het Polanentheater dat 
enorm. 
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De komende 
productie in 
september/ 
oktober 

 

De Kale Zangeres - Ionnesco 

De overledene - Obaldia 

Eduard en Agrippien - Obaldia 

The man from Hollywood – Tarantino 

 

Meer informatie op pagina 3 

Waar is ‘O’ 
eigenlijk mee 
bezig 

 

Van het bestuur 

We hebben gekozen voor een  
kleinschalige aanpak om met 
zeer kleine groepjes te 
kunnen repeteren. 

Sommige spelers doen in 
meerdere stukken mee, en we 
repeteren om en om per twee 
weken. 

Voorlopig nog met Zoom 
sessies maar zodra we weer 
bij elkaar mogen komen 
zullen we weer snel naar het 
Polanen gaan om daar live te 
kunnen repeteren in dezelfde 
groepjes. 

We raken er zelfs ervaren in 
om te spelen voor de camera. 
En we doen ook veel ervaring 
op in het virtueel 
samenwerken voor  

een nieuwe productie. 

De bedoeling is dat wij een 
avondvullend programma 
presenteren  in de vorm van 
4 verschillende eenakters  

De rode lijn is absurditeit, 
vervreemding en 
onthechting. In alle vier  
stukken krijgen we te maken 
met vreemde dingen, 
duistere praktijken en 
tenenkrommende situaties.  

Wij hebben er overigens heel 
veel plezier in en liggen van 
de thematiek beslist niet 
trillend in onze bedjes. In 
tegendeel, we kunnen haast 
niet wachten om het je te 
laten zien. 

Je denkt misschien dat we bij ‘O’ 
de lier aan de wilgen hebben 
gehangen in deze onzekere- en 
inspiratiearme tijd. 

 

Dan willen wij je graag even uit 
deze nare droom bevrijden. 
 

Theatergroep ‘O’ is keihard 
bezig om een enorm leuke 
voorstelling in elkaar te zetten. 

Iedere week repeteren we met 
behulp van Zoomsessies onder 
de, coronaproof, bezielende 
leiding van Esther Werneke. 

  

Polanentheater  
Opgebrand ? 

Vooral de 
ongesubsidieerde 

theaters werden al snel 
keihard geraakt. 

          Een bedrag nodig van 30.000 Euro 

4 verschillende stukken 
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In memoriam 
Janna 

 

Door Pim Kuyper 

 

Een kleine 
bloemlezing van 
allerlei reacties op de 
site Memori.nl geeft 
wel aan hoe iedereen 
begaan was met de 
leuke activiteiten in 
haar café: 

 

Lieve Janna, 
Wat zullen we je enorm 
missen! Dank je wel 
voor al die leuke 
nieuwjaarsrecepties van 
Theatergroep 'O' die we 
bij jou hebben gehad, 
waarbij onze glazen 
altijd royaal waren 
gevuld en het tot in de 
late uurtjes heel erg 
gezellig was. 
Liefs, Bart 

Heel veel plezier gehad 
in de Kwaker, 
Nieuwjaarsrecepties, 
jubilea gevierd. 
De hapjes en salades 
waren heerlijk 
Diverse 
toneelspelers(sters 
)werden in de de 
Kwaker opgepikt. 
We zullen het absoluut 
missen. 
Hansje Straatman 

 

 

Janna van 
Wagtendonk 
– Verdoes is 
niet meer. 

Afgelopen 27 
februari 2021 
overleed zij in 
haar slaap 

Onder de trouwe leden en oud-leden 
van Theatergroep ‘O’ was zij een grote 
bekende. Niet alleen doordat zij haar 
cafe aan het Kwakerplein jarenlang 
runde. Maar ook door de tomeloze 
support die zij had voor onze 
theatergroep.  

 

Heel veel leden en oud-leden zijn 
voortgekomen uit een bezoek aan de 
Kwaker.  Zo ook de “Vrienden van 
‘O’” die altijd aanwezig waren bij de 
voorstellingen en nog steeds een 
leuke groep zijn die ‘O’ steunen 

Zomaar een nieuwjaarsreceptie in de Kwaker 
Januari 2010 

  

Vervolg van Polanentheater - opgebrand? 
 
De acties voor 
Polanen duren tot  

28 maart  

met een Facebook 
uitzending over het 
behaalde resultaat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Emoties in het Polanen tijdens de  
“Red het Polanen” uitzending in mei 2020 

De club van 100 actie 

Velen van ons hebben het lastig maar er 
zijn ook mensen die het goed is gegaan, 
wellicht kunnen die iets meer missen? 
We zoeken minimaal 100 leden van de 
Club van Honderd. Stort 100,00 
op  NL79 RABO 0354 0813 22 ovv 
donatie Polanen. 

Wat je ervoor terug krijgt? Naast hun 
eeuwige dank en een goed gevoel; 
zodra het Polanen weer alles mag en 
kan wordt je uitgenodigd voor de 
openingsavond. 
Het Polanen regelt natuurlijk het 
entertainment, een drankje en een 
overheerlijk buffet! 

 

Liefde gaat door de maag actie 

Wie houdt er niet van theater, wie houdt er nou 
niet van lekker eten? 
En Peter van het Polanen en Bernd van 
Amsterdam Musical houden ook nog eens van 
lekker koken! 

Zij sluiten zich, bij voldoende belangstelling, een 
week lang op in de keuken om voor jullie een 
heerlijke Indische rijsttafel te koken! 

Voor 15 euro pp geniet je van de lekkerste 
gerechten, alles vers en zelfgemaakt natuurlijk! 

Er is ook een vegetarische variant, bekijk hier het 
menu en plaats je bestelling z.s.m., uiterlijk voor 
22 maart.  http://polanentheater.nl/maaltijd-
afhalen. 

http://polanentheater.nl/maaltijd-afhalen
http://polanentheater.nl/maaltijd-afhalen
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De Kale zangeres met de brandweerman uit 2009 

NOTEER ALVAST 
 

Op 24, 25, 26 september en 1, 2, 3 oktober 
staan we (zonder corona) in het 
Polanentheater met 4 theaterstukken 
Door het bestuur 

De 4 stukken zijn: 

De Kale Zangeres 
Ionnesco 

De overledene  
Rene de Obaldia 

Eduard en Agrippien 
Rene de Obaldia 

The man from 
Hollywood  
Quintin Tarantino 

We hebben bewust gekozen voor 4 relatief 
korte stukken omdat we in groepjes 
wilden repeteren. Dat geeft meer 
mogelijkheden als je met beperkte 
groepsgrootte bij elkaar kan komen  

Tot op heden heeft dat ons nog weinig 
opgeleverd omdat we uiteraard nog 
helemaal niet bij elkaar zijn gekomen. 

En dat maakt de voorbereiding enorm 
speciaal. Repeteren op afstand in je eigen 
kamer en via de video samenspelen met 
alle spelers. Het heeft zo z’n beperkingen 
maar wel heel interessant om te ervaren 
wat er op afstand toch allemaal mogelijk 
is 

 

 

Vrienden 
van ‘O’ 

 

Door Pim Kuyper 

Als vriend van ‘O’ krijg je regelmatig de nieuwsbrief  
met de meest up-to-date informatie over de lopende 
productie.  

Verder ontvang je een gratis toegangsbewijs voor 1 
persoon voor de komende productie. En krijg je 
voorrang in het bestellen van meerdere kaarten.  Ook 
wordt je uitgenodigd om speciale activiteiten bij te 
wonen zoals de nieuwjaarsreceptie. 

 

We hebben het heel gemakkelijk gemaakt om vriend 
van ‘O’ te worden. 

 

Als je op deze link klikt kom je direct op de 
aanmeldingspagina op onze website. Hier kun je direct 
opgeven dat je vriend van ‘O’ wilt zijn voor een 
minimum bedrag van 30 Euro. Je kunt hier ook 
aangeven of je automatische betaling per jaar wilt doen 
totdat je er weer van af wilt. 

 

Via het online betalingssysteem kun je direct het bedrag 
overmaken en krijg je het bewijs toegezonden dat je 
vriend van ‘O’ bent voor geheel 2021 

 
 

De overledene 

Twee dames, een jonge 
weduwe en een goede 
vijftiger, treffen elkaar elke 
dag bij het graf van Victor, 
wijlen de echtgenoot van de 
een en wijlen de minnaar van 
de ander. En zoals elke dag 
spreken zij ook nu over deze 
wellustige man die alle 
secretaresses en 
stenotypistes in lichterlaaie 
zette. De opgehaalde 
herinneringen zijn soms zo 
schokkend, dat beide dames 
even de kluts kwijtraken, 
maar via Victor vinden zij 
elkaar terug en maken een 
afspraak voor morgen zelfde 
tijd 

Eduard en 
Agrippien 

Eduard en Agrippien zijn een 
zeer bejaard echtpaar. Ze 
zitten op de bank naast 
elkaar. Beiden lezen. 
Aggrippien ergert zich enorm 
aan het huilende buurkind 
maar Eduard is hieronder de 
rust zelve. Als er een 
inbreker komt, gaat 
Agrippien helemaal over de 
rooie en het komt tot een 
licht handgemeen met hem. 

The man from Hollywood 

Het is nieuwjaarsavond en iedereen is in 
een behoorlijk 

beschonken toestand. Als iemand van het 
gezelschap in staat is om zijn 
cigarettenaansteker 10 keer achter elkaar 
te laten ontvlammen die wint de rooie 
Chevy Convertable van Chester Rush. 
Maar lukt dat niet dan……….. 

Een bizar verhaal gebaseerd op de Tales of 
the  Unexpected van Roald Dahl 

 
 

De Kale zangeres 

4 absurde vertellingen van 
Eugiene Ionesco 

Twee typisch Engelse 
echtparen brengen de avond 
met elkaar door. Ze vullen de 
lucht met schijnbaar lege 
praat en nutteloze 
opmerkingen. Als dan ook 
nog eens de dienstmeid en 
een brandweerman ten 
tonele verschijnen, is de 
vrolijke chaos compleet. Het 
luchthartige stuk gaat over 
conventies, beleefdheden, 
burgerfatsoen en vaste 
gewoontes. Over het leeg 
omhulsel waarin mensen 
zichzelf blijven herhalen. 
Holle fratsen worden 
moeiteloos uitgewisseld, wat 
een vervreemdend effect 
heeft. Ionesco baseerde zich 
op een conversatiecursus 
voor beginners. Al snel 
ontdekte hij hoe lachwekkend 
het automatisme van taal kan 
zijn: het praten om niets te 
zeggen. "De kale zangeres" 
is een oppervlakkige 
ontmoeting die op bijzonder 
komische en absurde wijze 
de ontoereikendheid van de 
taal en de onmacht van de 
mens laat zien. 
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https://www.theatergroep-o.nl/vrienden-van-o/

