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THEATERGROEP ‘O’ 
NIEUWSBRIEF  

 

Bijeenkomen via Zoom 

Het nieuwe 

repeteren 

HET BESTUUR 

Het is knap wennen. Repeteren via 

de computer of mobieltje. Muziek 

maken met z’n allen is een nog 

grotere uitdaging. Toch is het een 

uitkomst om de contacten binnen  de 

club wat te kunnen onderhouden. De 

grootste uitdaging is om iedereen aan 

het woord te kunnen laten zonder 

elkaar in de wielen te rijden en te 

interumperen. Eigenlijk het 

tegengestelde van het debat Trump – 

Biden van enkele dagen geleden.  

En het gaat ons steeds beter af. Het 

synchroon zingen blijft knap lastig 

maar het doornemen van teksten en 

op elkaar reageren gaat eigenlijk 

bijzonder goed. Zelfs vergaderen – 

de afgelopen ledenvergadering was 

daar een goed voorbeeld van – lukt 

heel erg goed.  

We gaan ons met deze middelen 

voorbereiden op beter tijden  

 

 

De laatste repetitiebijeenkomst op 8 
maart in het Polanen, vlak voor de 
generale repetitie.  

 

Eerste bijeenkomst op 1,5 meter in de theaterzaal van het Polanen op 10 september 2020 

Amateurtheatergroep in coronatijd 

PIM KUYPER 

OKTOBER 2020 

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En 

dat is toch een treffende zin als we het 

hebben over ons amateur theaterbloed. 

Ondanks alle tegenslagen, uitstel, 

afzeggingen en plannen die weer niet 

doorgaan in de laatste 7 maanden. 

Wij hebben, als theatergroep ‘O’, uiteraard 

allerlei fasen doorgemaakt in de afgelopen 

tijd.  

Het begon op die 12e maart waarin we aan 

de vooravond stonden van het opvoeren van 

Hotel La Luca. Halsoverkop alles afgezegd 

bij het Polanentheater met het voorlopige 

plan om dat wel in september te kunnen 

opvoeren. De gereserveerde data in 

september bleken achteraf toch te 

optimistisch. En ook die data werden 

uiteindelijk afgezegd, mede tot teleurstelling 

bij het Polanentheater. 

 

 

Nadat het Polanentheater (voorlopig) weer was gered via 

een actie. Hoorden we van hen dat de maximale 

speelmogelijkheden waren om met maximaal 5 mensen 

tegelijk op het podium te laten spelen en met maximaal 

25 mensen in de zaal als publiek toe te laten. 

 

 
 
1,5 meter ook in de theaterzaal 

We begrepen dat daarmee de mogelijkheid om Hotel la 

Luca te kunnen opvoeren hiermee eigenlijk van de baan 

was. (lees verder op blz 2) 

 

 

IN DIT NUMMER 

COOS KATER 80 

JAAR (BLZ 2) 

REGIE UNICUM BIJ 

THEATERGROEP ‘O’ 

(BLZ 2) 

VRIENDEN VAN ‘O’ (BLZ 3) 

RED HET POLANEN  ?  

(BLZ 3) 
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JUBILEUM 

Oudste lid viert haar verjaardag 

Coos Kater 80 jaar 

 

ESTHER WERNEKE 

Regie unicum 

bij 

theatergroep’O’  
VAN HET BESTUUR 

Het zal voor de meesten onder 

ons niet onbekend zijn dat ‘O’ er 

een gewoonte van heeft gemaakt 

om ieder seizoen te kiezen voor 

een andere regisseur. We doen 

dat eigenlijk om steeds weer 

andere invloeden te krijgen op 

onze patronen en werkwijzen. 

Soms hebben we een 

uitzondering, maar met Esther is 

het eigenlijk nog nooit 

voorgekomen dat we haar nu 

voor het vierde seizoen hebben 

gevraagd om ons te begeleiden 

en te inspireren in ons spel. 

Uiteraard speelt hier ook corona 

een rol. En omdat we zo snel 

mogelijk willen beginnen met 

het instuderen van de 1-akters 

leek het ons heel efficient om 

iemand te vragen die ons 

inmiddels heel goed kent. 

Uiteraard genieten we elke 

repetitie van de fantastische 

sfeer en leuke manier van 

werken. Dus we hebben er weer 

alle vertrouwen in dat de 

komende produktie weer een 

groot succes zal worden, 

ondanks de grote onzekerheid 

met corona of en wanneer we de 

stukken kunnen opvoeren. 

 

 

PIM KUYPER 

OKTOBER 2020 

Zondag 26 april 

hadden we met 

alle leden een 

Zoomsessie 

belegd om Coos te 

feliciteren want 

niemand mocht 

bij haar op bezoek 

onder de strenge 

coronaregels. Wat 

Coos niet wist, 

was dat wij 

inmiddels een 

plan hadden om 

naar haar 

woonhuis te gaan 

om haar daar op 

straat toe te 

zingen en een 

grote bos bloemen 

op de stoep te 

zetten. 

Het moest 

allemaal snel 

gebeuren want 

anders zouden er 

mogelijk 

bekeuringen op 

volgen.Voor 

diegenen die thuis 

bleven hadden we 

via Zoom een live 

verslag 

georganiseerd. 

 

Het behoeft 

weinig betoog om 

te zien dat Coos 

het fantastisch 

vond. Na de snelle 

aktie van 10 

minuten keerde 

iedereen 

huiswaards. 

 

Foto’s van de huldiging van, ‘hare majesteit’, Coos Kater op zondag 26 april 2020 

 

 

Amateurtheatergroep in coronatijd (Vervolg van blz 1) 
Na overleg met de onze schrijfster/regisseur Esther Werneke werd besloten om het project 

Hotel La Luca voorlopig op de plank te leggen en te zoeken naar alternatieven. 

We besloten een leesgroep in het leven te roepen om ons te oriënteren op een andere vorm 

van theatermaken. Er werden een aantal 1-akters geselecteerd die we mogelijk in kleine 

groepen kunnen opvoeren. Bij het schrijven van deze nieuwsbrief was het nog niet bekend 

welke stukken zijn gekozen.  

We zullen een andere werkwijze kiezen omdat we maar met een klein groepje tegelijk 

kunnen repeteren. In principe werken we met 2 groepen waarmee we om de week bij 

elkaar komen in onze repetitieruimte van het Polanentheater. 

Af en toe huren we de theaterzaal omdat we dan met beide groepen kunnen werken en dan 

ook elkaars ontwikkelingen kunnen volgen.  

Kortom er gaat een spannende tijd aanbreken zodra we weer in het theater aanwezig 

kunnen zijn. 

  

  

 

 

Wordt nu vriend van ‘O’  

https://www.theatergroep-o.nl/vrienden-van-o/
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VRIENDEN VAN ‘O’ 

Waarom zijn Vrienden van ‘O’ belangrijk voor ons ? 

VAN HET BESTUUR 

Al jaren hebben we een behoorlijk aantal mensen 

dat actief lid is van de Vrienden van ‘O’.  

Wij stellen dat altijd bijzonder op prijs omdat we 

daarmee een groot aantal mensen achter ons 

weet te staan. Daar komt bij dat het heel fijn is 

als mensen ons ook financieel een beetje 

steunen. En dat is met name belangrijk in deze 

ellendige coronatijd. 

 

We zijn er de laatste jaren alleen niet zo 

zorgvuldig mee omgegaan en hebben de 

communicatie naar de vrienden van ‘O’ helaas 

een beetje verwaarloosd.  

 

Daar wilden we vanaf dit jaar behoorlijk 

verandering in brengen door uitgebreidere 

nieuwsbrieven te versturen met meer insight 

informatie over het reilen en zeilen van de 

oudste amateurtheatergroep van Amsterdam. 

 

De eerste aanzet werd gegeven aan het begin van 

dit jaar toen wij een nieuwjaarsreceptie gaven in 

het Blauwe Theehuis in het Vondelpark. 

Via diashows, het ten tonele brengen van oude 

liedjes en het drinken van heerlijke brouwerij ’t 

IJ-biertjes werd het een prachtige avond. 

 

Een activiteit waar vrienden van ‘O’ ook een rol 

in hebben gespeeld is de actie “Red het 

Polanen” waarin we allerlei activiteiten 

ontwikkelden zoals petities en brieven naar de 

gemeente Amsterdam, het maken van video’s en 

het mobiliseren van zoveel mogelijk kennissen, 

vrienden en familie. Dit alles om zoveel 

mogelijk geld bij elkaar te krijgen om het 

Polanentheater van de corona-ondergang te 

redden. 

 

Als je nog geen Vriend van 

‘O’ bent is 1 klik op deze link 

voldoende om er mee te 

starten! 
 

En dat is ook gelukt tot nu toe. We hopen 

overigens dat de corona-ellende op redelijke 

termijn over is, omdat we anders toch moeten 

vrezen voor de continuiteit van het 

Polanentheater. 

 

 

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 het 

lopende jaar, plus de looptijd. 

 

 

 
 

 

Het prachtige exterieur en interieur van ons vertrouwde theater 

POLANENTHEATER 

Is ‘Red het Polanen’ genoeg? 

Hoe is de situatie? 
PIM KUYPER 

OKTOBER 2020 

Zoals eerder in deze nieuwsbrief gemeld, hadden wij al pogingen gedaan 

om de draad weer op te pakken en te gaan repeteren in het Polanen. Dat 

vinden niet alleen wij belangrijk, maar ook het Polanen zit te smachten 

naar activiteiten en voorstellingen. Ook de horeca van het theater zit in 

een ongekende dip.  

 

Omdat er onder normale omstandigheden slechts 100 bezoekers in het 

theater kunnen, zijn er na de corona maatregelen nog maar maximaal 25 

bezoekers mogelijk. 

De laatste extra maatregelen van eind september doen daar niets aan af. 

Het Polanen heeft daar behendig op ingespeeld door een veel lager tarief 

te vragen voor de huur van het theater. Hierdoor is met dit lager 

bezoekersaantal net quitte te spelen.  

 

We gaan ervan uit dat we op redelijke termijn weer kunnen spelen in ons 

vertrouwde theatertje. En of dat dan voor maximaal 25 bezoekers is 

maakt voor ons niet heel veel uit. We blijven met enorm enthousiasme 

onze hobby beleven in de repetities, in de Zoom sessies, maar natuurlijk 

ook in het theater zelf. We hopen dat ook het Polanen deze moeilijke tijd 

door kan komen, ondanks de sterk verminderde inkomsten. 
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