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De afgelopen 
productie  

De Gelaarsde Poes  
 

Het behoeft weinig betoog dat de afgelopen 

productie van Theatergroep ‘O’ een 

doorslaand succes was. Met 5 totaal 

uitverkochte opvoeringen in Theater Perdu 

en Polanen werd een jaar van voorbereiden 

op grandioze wijze afgesloten. 

Helaas hebben we een aantal mensen moeten 

teleurstellen omdat er met geen mogelijkheid 

meer mensen in de theaters konden. 

plaatsnemen. We streven ernaar dat de 

volgende productie nog meer mogelijkheden 

biedt om de voorstellingen bij te wonen. 

Op de volgende bladzijden kun je een aantal 

foto’s zien van de generale repetitie, gemaakt 

door Yorrik Deenekamp. 

De videomontage laat nog even op zich 

wachten, maar komt binnen redelijke tijd op 

YouTube 

 

 

 

De “statiefoto” na afloop van de laatsste voorstelling in Polanen op zondag 4 december 2022  

 

De nieuwjaarsreceptie 
Zet alvast in je agenda: Zondag 15 januari 2023  

We vinden het leuk om met alle 

belangstellenden, vrienden van ‘O’, oud 

regisseurs, familieleden en leden van ‘O’ elkaar 

even bij een drankje en hapje te ontmoeten.  

 

 

 

 

 

We zorgen ervoor dat er wat muziek is, wat 

beeldmateriaal van vorige jaren, en kunnen 

wellicht een gesprek hebben over de dingen die 

ons in onze vereniging binden. 

 

 

 

 

 

Net als voor de corona houden we in het komende 

jaar onze receptie weer in het Blauwe Theehuis in 

het Vondelpark te Amsterdam 

 

 

 

Foto’s van de 
gelaarsde poes 

Nog even terugkijken  

 

Wordt nu lid van 
“Vrienden van ‘O’” 

Steun ons en blijf op de 

hoogte 

De nieuwe productie 

Data  

 

 
Ga naar onderstaande pagina voor een klein 

uittreksel van de foto’s van deze succesvolle 

productie. Overige foto’s zijn te vinden op onze 

website via deze link 

Pagina 2 

Je wordt uitgenodigd om vriend te worden van 

theatergroep ‘O’. Zie hiervoor de laatste pagina 

van de nieuwsbrief.  

Pagina 3 

We zijn al hard bezig om de nieuwe productie 

voor te bereiden. We hebben maar een half jaar 

voorbereiding omdat we al in juni 2023 

optreden. De leescommissie werkt op volle 

toeren om in januari met het nieuwe stuk te 

kunnen beginnen. De regie is dit keer weer in 

handen van Tim de Zwart, die graag nogmaals 

zo’n succes op zijn naam wil schrijven. En wij 

gaan daar helemaal in mee. 
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Nieuwjaarsreceptie 

Locatie:  
Blauwe Theehuis in 
Vondelpark 

Datum:  
zondag 15 januari 2023 

Tijd:  
16:00 – 19:00 uur 

https://www.theatergroep-o.nl/fotos-gelaarsdepoes/


Woensdag 22 december 
Foto’s van de 

Gelaarsde Poes 
Extra editie nr 8 

 

  
Een uittreksel van de foto’s op onze web site  

   

 

   

 

 

 

 

  

Afbeeldingsbijschrift: Om uw document er professioneel 

uit te laten zien, hebben de koptekst, de voettekst, het 

voorblad en de tekstvakken in Word een ontwerp in 

dezelfde stijl.  
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Woensdag 22 december Vriend van ‘O’ Extra editie nr 8 

 
 

Vriend van ‘O’ worden 

Steun ons en blijf verbonden 

 

 

 

Vrienden van ‘O’ bestaan al heel lang. En 

we behandelen ze met zorg. Want niet 

alleen de extra bijdrage die je per jaar aan 

ons schenkt vinden we belangrijk. Het is 

ook de verbondenheid met 

amateurtheater en onze - oudste - 

toneelvereniging van Amsterdam die het 

zo leuk maakt.  

In het verleden was het een beetje 

ingewikkeld om vriend te worden. Maar 

net als met de elektronische kaartverkoop 

is het nu ook via onze website uitermate 

eenvoudig geworden om “Vriend” te 

worden.  

Via een SEPA betaling kun je vriend 

worden vanaf 30 euro per jaar. Je krijgt 

dan altijd onze Nieuwsbrieven en de 

aankondiging van voorverkoop voor de 

komende productie. Als vriend kun je per 

voorstelling 1 toegangskaart aanschaffen 

voor 1 Euro via onze website. 

 

Hoe word ik vriend? 

Supereenvoudig stappenplan 
 

1) Klik op onderstaande link: 

https://www.theatergroep-

o.nl/vrienden-van-o/ 

 
2) Vul het invulformulier in en bepaal de 

hoogte van je bijdrage per jaar (minimaal 

30 Euro). 

 

3) Je kunt direct betalen via je eigen bank. 

 

4) Je ontvangt daarna een bevestigingsmail 

met al je ingevulde gegevens. 

 

5) Ongeveer 5 dagen later krijg je een 

inlogcode en wachtwoord waarmee je op 

onze site kunt inloggen als de 

kaartverkoop begint. 

 

6) Na inloggen kun je als vriend een kaart 

aanschaffen voor de komende 

voorstelling voor 1 Euro. 

 

7) Je bijdrage blijft jaarlijks doorgaan tot 

wederopzegging per email, brief of 

mededeling via ons contactformulier op 

de website. 

 

 

 

  

 

 

Namens Theatergroep ‘O’ een fijne Kerstdagen en een gelukkig 2023 
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