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Met in deze editie:
P1
dagelijks bestuur

BTM
B u u r t t h e at e r M a r i a b e r g

Woord van het dagelijks bestuur
BTM bruist!

P2
NÈS

P3

18/19/20 en 25/26/27

31 maart

9 september presenteren we

P4
gestart

PR-plannen, alles wat er

P5
31 maart
P6

werkt mee
P7
werkruimte

P8
penningmeester
P8

regisseurs en spelers lieten
zien was weer

-

Veel leesplezier, Nicolle
Boumans, Henk Geelen
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Hoe gaat het met NÈS
Ja, dat is het: ik ben trots. Trots op de hele spelersgroep, op alle mensen die zich inspannen voor BTM,
op onze regie- groep, en ik ben trots op ons bestuurs- ‘kern-duo’ Nicolle en Henk.

Tamara Jongerden, 1 april 2019
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Openbare repetitie
Zondag 31 maart

-

Maud en Jules Peters
Mede-initiatiefnemers Buurt Opera Malpertuis

Een nieuw productieteam voor NÈS
De regie- en de spelersgroep zitten midden in het maak-proces van NÈS.

-

-

Gina, Henk
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BTM Daalhof is gestart!
-

Chantal, Nicolle

Wist u dat...
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BTM Wittevrouwenveld

Buurtopera Zuid
We hebben een nieuw en echt Community Arts project
in Maastricht erbij.

-

Stuur dan een mailtje naar:
Leonie

-

-

Wordt vervolgd.

Collega’s presenteren Stadsgoud. BOZ heeft onze steun nodig, voor BTM
is het een geweldige partner.
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De column van “Walker Frits”

Liberation: BTM werkt mee

Praticum

Vijf jaar geleden werd “Liberation” opgevoerd op het
terrein van de Tapijnkazerne.

-

-

Frits
Marie-Louise
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Nieuwe opslag- en werkruimte Even voorstellen

gewild maar was er wat te

Barbara

Wist u dat...

-
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Nieuws

Nieuws van de penningmeester
Goed nieuws!

Minder goed nieuws!

Een professionele zakelijk leider
wordt voor de toekomst van BTM nu al meer dan ooit gemist.

Wist u dat...

Wist u dat …

het bijna onmogelijk is om alles op te schrijv
onze Burgemeester het langste nableef na
we een uitnodiging kregen om te spelen in h
de Gemeente ons vroeg Sjöld te presentere
dat we dat doen op 21 juni?
we de Algemene Ledenvergadering hebben
Wilma de Kluizenaar op de FB-pagina van R
van de Cultuurmakelaar?
alle bezoekers van de laatste 4 voorstelling
daar de laatste nieuwsbrief en het aanmeld
we nog altijd op zoek zijn naar mensen die
dat Fred het overgebleven eten elke keer na
en dat ze dat daar snel in de gaten hadden
dit enorme indruk heeft gemaakt op Fred en
dat Peter van den Hurk kritisch, maar loven
adviezen?
dat er zich inmiddels 6 mensen uit Maastric
dat onze voorzitter vader is geworden en on
dat we in gesprek zijn met een wetenschap
dat onze Maastrichtse “ armoede-professor
bestuderen?
tenminste twee journalisten binnenkort wille
filmer Frenk Palm de BTM-film wil gaan ma
in Rotterdam maakte (zie website Rubriek M
Gina Mingels haar afstudeeronderzoek Soc
Opera Comique Maastricht, beste vrienden,
ons daarom uitnodigde haar recente voorste
Trajekt en collega-organisatie Partners in W
te laten optreden;
er nogal wat verschillende grotere groepen
koffie-inloop uit Heugemerveld, jongeren uit
teams van de Sociale Dienst en van de Kre
we geïnteresseerd zijn in de plannen m.b.t.
weten?
we hebben gelezen dat er, volgens het buu
aan zouden willen gaan, terwijl wij meerdere
en dat wij, om welke reden dan ook, telkens
wij open staan voor samenwerking met iede

BTM en Sjöld worden mede mogelijk gem
Theater aan het Vrijthof, Trajekt, Oranjefonds
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VERENIGING
BUURTTHEATER
MARIABERG
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OPENBARE REPETITIE VAN NÈS
Zondagmiddag 30 juni - 16.00 tot 17.00 uur
in het Buurtcentrum Mariaberg

06-57764888

PREVIEW VAN NÈS TIJDENS HET PARCOURS
Zondagmiddag 8 september - 17.30 tot 18.00 uur
op het Dominicanerplein

Interesse in deze nieuwsbrief?

62931776

Sympathiserend lid worden?

Wat vragen wij van u?

