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Met de presentatie van
BTM op 1 juli in het
Landbouwbelang liet BTM
het hoofdzakelijk Mariaberg
publiek weer eens zien
hoe er in repetities gewerkt
wordt. In diezelfde periode
hielden Tamara en Gina
indringende interviews met
de leden.
Uit die gesprekken, ook in
groepen, worden uitspraken
gehaald die de inhoud gaan
vormen van het nieuwe
script. Tamara is daar nu
ook nog druk mee bezig.
Levensechte verhalen
ontstaan zo.
We presenteren delen
daaruit, nog in rudimentaire
vorm, op het Parcours op
9 september.

Leden van BTM bleven in
de zomerperiode niet
stilzitten: de Oranjefonds
collecte in de buurt en
deelname aan de Braderie
in Mariaberg brachten weer
eigen geld in het laatje.
Jammer genoeg lukte dat
bij Proost niet.
De reacties op
subsidieverzoeken waren
buitengewoon positief. Voor
2018 kunnen we werken
conform de begroting, voor
2019 zijn er nog twee
hobbels te nemen.
En daarmee ook onze hoge
aspiraties proberen waar te
maken.

Zoals elke zomerperiode,
is niet iedereen tegelijk
aanwezig om belangrijke
zaken te bespreken. Het is
zodoende moeilijk
geweest om toch wat
gerommel achter de
schermen meteen op te
lossen. Het bestuur pakt
zodra dat weer mogelijk is,
een aantal pijnpunten aan,
zal zich beraden en
bespreekt een en ander
op de volgende Algemene
Leden Vergadering in het
najaar.
Kortom, BTM gaat door op
de ingeslagen weg, de inhoudelijke basis is gelegd,
en, zoals in elke familie, er
moet in het nieuwe huis een
en ander opnieuw worden
ingericht. Daarover later
meer.
We wensen u veel
leesplezier.
Met theatrale groet, het
dagelijks bestuur,
Nicolle Boumans, Roy
Hulst, Henk Geelen

BTM bij het Landbouwbelang.
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De BTM regie-machine heeft niet stilgestaan…
Laatste bijeenkomst voor de zomer
Op 1 juli hebben de volwassengroep en de kindergroep
van BTM een super energieke mini-voorstelling gespeeld
in het Landbouwbelang, voor ons ‘Mariabergs’ publiek en
andere geïnteresseerden. Geheel volgens BTM-recept
was het een combinatie van vreemde personages en korte
-persoonlijk documentaire- ontboezemingen. Strak en
overtuigend gespeeld. Hulde aan de kinderen ook, die in
die enorme, ongebruikelijke ruimte met léf zichzelf aan het
publiek presenteerden.

Kleine foto’s onderaan zijn genomen tijdens de repetitie voor het Parcours.

Mei, juni, de interviews.
In mei zijn we met elkaar in gesprek gegaan. De spelers
hebben zich in de groep, en in intensieve interviews royaal
blootgegeven. We spraken over (on)veilige ouder-kind
relaties, afscheid nemen en de liefde. Daaruit ontstonden
in het totaal wel 60 pagina’s aan ‘tekstmateriaal’.
Augustus. Zweten.
Na de zomerstop zijn we begonnen met de eerste pogingen om alle, zeer indringende verhalen van onze BTM-ers,
terug te brengen tot een behapbare hoeveelheid tekst voor
een toneelscript. Om een voorstelling te maken die geen
3 uur duurt, hebben we eigenlijk niet meer dan 20 pagina’s
tekst nodig. En we moeten selecteren welke thema’s we
wel, en welke we niet in die 20 pagina’s bewaren. Dat heet
‘framing’. Het doet bijna pijn om te moeten knippen in wat
spelers ons toevertrouwden, het is alsof je zomaar bepaalt
wat het belangrijkste in iemands leven is. Maar het moet.
Tijdens de interviews hebben we vragen gesteld over
ervaringen met vernederingen, verzet, en afscheid nemen.
Bij het ‘schoonmaken’ van de teksten viel vooral op dat
vrijwel alle spelers veel verteld hebben over ouder/kinden liefdesrelaties. En over hoe onveilig die kunnen zijn,
over hoe hard je die nodig hebt, over dat je soms
gedwongen bent om afscheid te nemen van elkaar.
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Het zijn dus met name die thema’s die we ‘geframed’
hebben, maar niet zonder slag of stoot. Met sommigen
hebben we opnieuw gesproken, omdat er dingen zijn die
mogelijk té privé of pijnlijk zijn om te openbaren. Toch
willen we in onze voorstelling proberen juist de verhalen
die het daglicht niet willen zien op een ándere manier te
vertellen. Omdat ze belangrijk zijn.
September. Nog meer zweten.
Het is niet gelukt om van de 60 pagina’s schoongemaakt
interview-tekst-materiaal 20 pagina’s te maken. Het zijn
er 25…Nu wacht ons de fantastisch inspirerende klus om
die individuele teksten tot dialogen om te smeden. En ook
moeten er nog teksten van Shakespeare in, voor Nikita
Ook de magisch mooie gedichten van Frits krijgen een
plaats in ons script.

September. Het Parcours!
Op 9 september -hoera!- delen we op een bijzonder
manier alvast een kort voorproefje van ons persoonlijk
documentair tekstmateriaal. Het duurt maar een half uurtje,
van 17.30 tot 18.00 op het Dominicanenplein.
We spelen in 3 rondes. Aan een beperkte hoeveelheid
publiek onthullen we een paar BTM geheimen.
Dus als je ze wilt horen: zorg dat je op tijd daar bent!
http://www.hetparcours.nl/line-up/binnenstad/
Tamara Jongerden, augustus 2018
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BTM aon de geng…

De column van “Walker Frits”

Naast het spelen van voorstellingen zetten de leden
van BTM zich ook in om inkomsten te verwerven
voor de vereniging. Alle kleine beetjes helpen,
is ons motto.

Het zomerreces is voorbij,
stilaan doet de herfst zijn intrede.

Oranje Fonds
De leden hebben ook dit jaar weer in de wijk
Mariaberg gecollecteerd voor het Oranje Fonds.
De helft van de opbrengst is voor het Oranje Fonds
(voor andere sociale projecten dus), de andere helft
voor BTM zelf.
Proost
Daarnaast heeft BTM als vrijwilligersorganisatie
meegewerkt aan het speciaal bier festival “Proost”
in Maastricht. We zijn 3 dagen met 10 leden, telkens
meerdere uren actief geweest als barmedewerkers
tijdens dit festival. Om zo per uur een
vrijwilligersvergoeding te krijgen, om op deze manier
de kas van BTM “te spekken”. Helaas ging er bij  de
organisatie van Proost het een en ander mis, zodanig
dat BTM en alle andere verenigingen géén vergoeding
hebben gekregen, zoals wel eerder was afgesproken.
De leden van BTM en andere verenigingen, zijn na dit
slechte nieuws tóch gebleven om de
organisatoren, die zelf ook gedupeerd waren, uit de brand
te helpen. Zo hebben we samen het beste ervan proberen
te maken. BTM als vereniging heeft er financieel niets aan
overgehouden, maar we hebben onze goodwill getoond.
Braderie Mariaberg
In datzelfde weekend vond op zondag de jaarlijkse
braderie plaats in Mariaberg. Ook hier hebben
verschillende leden zich ingezet om geld te verdienen voor
BTM. Het was een mooie zonnige dag, waar BTM tosti’s,
zelfgemaakte souflaki’s en koffie & thee verkocht.
Alle opbrengsten waren uiteraard voor BTM.
Het was een intensief weekend, maar zeker de moeite
waard!
Ondanks dat we veel inkomsten hebben misgelopen,
hebben we wel laten zien dat we samen de ‘schouders
ergens onder kunnen zetten’. Zo laten wij zien dat niet
alleen het financiële aspect, maar vooral het sociale
aspect voor ons als vereniging belangrijk is.

Terwijl de natuur haar jaarlijkse sterfscene speelt, ligt het
nog maar net geboren stuk van het BTM in de wieg.
Het te volgen parcours is uitgestippeld – de theatermakers,
decorbouwers en spelers zijn al op weg.
Maar de jongste repetitie werd gewijd aan hét parcours:
de Maastrichtse uitmarkt, die de bezoeker ervan langs
performances voert. Ook dit jaar geeft Buurttheater
Mariaberg een voorproefje van haar nieuwste
theaterstuk, dat komend voorjaar op de planken komt.
Wederom persoonlijk documentair theater, waarmee het
BTM in de afgelopen jaren succesvol was en haar naam
als sociaal bewogen gezelschap heeft gevestigd.
De spelers, zowel de nieuwkomers als de oudgedienden,
hebben tijdens de interviews voor het script een deel
van hun ziel blootgegeven. Een kiene luisteraar kan het
centrale thema van dit nieuwe theaterstuk uit de
presentatie opmaken. Komt u op het Parcours naar ons
kijken en luisteren?
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Kent BTM verdriet?
In de facebook cultuur moet iedereen steeds maar laten zien dat alles goed gaat en geluk uitstralen.
Maar waar zijn plekken om verdriet te delen?

BTM doet op 7 oktober actief mee aan ons  EU-regionale
Verdrietfestival.
De muzikanten van ons Verdrietconcert werden in april al
hartelijk ontvangen door spelers van BTM. Zij vormden het
testpubliek voor onze eerste open repetitie, en we waren
onder de indruk van hoe openhartig zij hun ervaringen met
ons deelden!

13.00 uur - Verdriet maakt vaak eenzaam. Wat is er
troostrijker dan samen een maaltijd gebruiken die met veel
liefde is klaargemaakt? Een troostrijke lunch zal verzorgd
worden door de de Yazidi/ Mariabergse familie Alsmmo
samen met andere buurtbewoners.
15.00 uur - S’middags is een uitvoering van het Verdrietconcert, die (alleen) voor de leden van BTM gratis toegankelijk zal zijn.

Nu opent BTM op 7 oktober haar deuren voor het Verdrietfestival. Deze dag zal in het teken staan van ‘ons verdriet’
en ‘onze troost’.

Voor het uitvoerige programma van het hele Verdrietfestival
ga naar www.verdrietfestival.nl   Ga in het menu naar Programma, scrol door naar Buurttheater Mariaberg......

11.30 uur - In de ochtend kan publiek kennis maken met
de spelers van BTM tijdens een eerste lezing van stukken uit het nieuwe theaterscript, zoals altijd uit hun leven
gegrepen!

Tot 7 oktober!
Margreet Sweerts (regisseur van het Verdrietconcert)
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Nieuws van onze penningmeester

In de vorige Nieuwsbrief was er veel nieuws te melden. Nu eigenlijk niet veel, maar wel heeeel belangrijk voor ons en
positief.

Wist u dat …

 ambtelijk
het bijnalaten
onmogelijk
is om
alles
op te schrijven wat n
Namelijk: zowel de Gemeente Maastricht als de Provincie Limburg hebben
weten dat
onze
subsidie

onze
Burgemeester
het
langste
nableef na de voors
verzoeken positief zijn beoordeeld:

we
een
uitnodiging
kregen
om
te
spelen in het Pesth
1. de Gemeente Maastricht vanuit de Werkgroep Sociaal Mariaberg voor 2018 èn 2019

de
Gemeente
ons
vroeg
Sjöld
te
presenteren
op een
(bijdragen vanuit de afdeling cultuur voor 2019 moeten eind dit jaar worden aangevraagd);
dat
we
dat
doen
op
21
juni?
2. de Provincie Limburg door samenwerking van afdelingen Sociaal en Cultuur
 we de Algemene Ledenvergadering hebben uitgeste
(buiten bestaande subsidieregelingen om).
 Wilma de Kluizenaar op de FB-pagina van RTV Maa
van dezijn
Cultuurmakelaar?
Dat betekent dat we in 2018 conform plan en begroting kunnen werken. Financiën
rond. Voor 2019 hebben we meer

alle
bezoekers
van de laatste 4 voorstellingen van d
zekerheid en zijn er nog twee hobels te nemen.
 daar de laatste nieuwsbrief en het aanmeldformulier
we nog altijd op zoek zijn naar mensen die ons een
Het betekent ook dat we beduidend minder afhankelijk zijn geworden vangoede-doelen-fondsen.

Fred het hebben
overgebleven
eteningezet,
elke keer naar het S
En dat ons (innovatieve) werk door overheden gewaardeerd wordt. Betrokkendat
amtenaren
zich extra

en
dat
ze
dat
daar
snel
in
de
gaten
hadden en op za
ons netwerk heeft ondersteund, en betrokken bestuurders hebben ingestemd.

dit
enorme
indruk
heeft
gemaakt
op
Fred en we idee
Dat was ook juist onze bedoeling, dat ons werk mogelijk wordt gemaakt uit belastinggeld.
 dat Peter van den Hurk kritisch, maar lovend was en
adviezen?
Mooi nieuws van een blije penningmeester,
ook ver weg in het buitenland!
 dat er zich inmiddels 6 mensen uit Maastricht hebbe
 dat onze voorzitter vader is geworden en ons jongst
 dat we in gesprek zijn met een wetenschappelijk ond
 dat onze Maastrichtse “ armoede-professor” onder d
bestuderen?
 tenminste twee journalisten binnenkort willen publice
• we misschien ook in Daalhof een Buurttheater gaan opzetten? We
eens
rustig
kijken.
Met vrijwilligers
 gaan
filmer
Frenk
Palm
de BTM-film
wil gaanuit
maken? Da
het kinderwerk en professionals van Trajekt;
in Rotterdam maakte (zie website Rubriek Media)?
 Gina Mingels haar afstudeeronderzoek Social Work
• en dat we in Wittevrouwenveld doorzoeken naar aansluiting bij initiatieven
bewoners
en professionals?
 Operavan
Comique
Maastricht,
beste vrienden, ook een
ons daarom uitnodigde haar recente voorstelling ‘Th
• het Huis voor de Kunsten Limburg, en het Huis voor de Zorg Limburg (dat wordt Burgerkracht Limburg) op
 Trajekt en collega-organisatie Partners in Welzijn uit
ons verzoek een Quickscan laten uitvoeren naar Community Arts projecten
onze (Eu)regio?
te lateninoptreden;
- en ze die vraag hebben voorgelegd aan de Universiteit Maastricht?
 er nogal wat verschillende grotere groepen toeschou
- en dat daarover een mooi artikel is verschenen in Zuiderlicht? koffie-inloop uit Heugemerveld, jongeren uit o.a. Wit
teams van de Sociale Dienst en van de Kredietbank
• onze regisseur Tamara ook in Zuiderlucht staat met een kort interview?
 we geïnteresseerd zijn in de plannen m.b.t. hergebru
weten?
• onze penningmeester Henk al maanden onderweg is op zijn fiets? Duizenden kilometers legde hij af, en we
 we hebben gelezen dat er, volgens het buurtplatform
hopen hem eind september zonder brokken weer terug te zien;
aan zouden willen gaan, terwijl wij meerdere malen

en datniet
wij,inom
welke
reden dan
• het speciaal bierenfestival ‘Proost’ door een slechte zakelijke organisatie,
staat
is geweest
omook,
alle telkens buiten s

wij
open
staan
voor
samenwerking
met iedereen, m
vrijwilligers (ook die van ons) hun beloofde zakcentje voor de verenigingspot te betalen?

Wist u dat...

•

 van
BTM
Sjöld worden
mede
BTM natuurlijk nieuwsgierig is naar de uitslag van de buurtenquète
hetenbuurtnetwerk,
waar
we mogelijk
zelf ook gemaakt do
Theater
aan
het
Vrijthof,
Trajekt,
Oranjefonds/Samenw
aan meewerkten?

•

BTM zichzelf presenteert op Burendag Mariaberg op 23 september?
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Interesse in deze nieuwsbrief?
Vul op de website het contactformulier in en wij sturen u de
nieuwsbrief via mail en/of post toe.
Wilt u ook op de hoogte blijven van alles wat BTM doen en
van plan is?
Dat kan via onze website: www.buurttheatermariaberg.nl
of volg ons via Facebook: Buurttheater Mariaberg

Sympathiserend lid worden?
BTM blijft op zoek naar sympathiserende leden.
We hebben uw morele en financiële steun nodig.
Tot nu toe valt het aanmeldingen ons wat tegen.
Als u ons een warm hart toedraagt en de bijdrage
kunt missen: BTM is van de hele stad.
Wat vragen wij van u?
Een jaarlijkse bijdrage van €25.- voor het lidmaatschap.
Hoor erbij, denk mee, praat mee, geniet mee, werk mee.
Download uw inschrijfformulier van onze website
(op de homepage) of mail ons even.
Graag willen wij alle huidige sympathiserende leden
bedanken voor hun bijdrage.

penningmeester@
buurttheatermariaberg.nl
IBAN
NL33INGB0006762848
KvK
62931776
WWW.
buurttheatermariaberg.nl

BTM op de braderie van Mariaberg.

