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Woord van de voorzitter

P2

Onze vereniging is continue in beweging, zowel voor als achter de schermen zijn we
volop bezig om stap voor stap toe te werken naar onze nieuwe productie.
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er
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Met theatrale groet,
Roy Hulst, voorzitter BTM

P10
P11

penningmeester
P12

Still uit BTM the Movie.
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Algemene Ledenvergadering zondag 3 maart
Wat was het een leuke
middag daar in
Buurtcentrum Mariaberg.
aanwezigen werd

we binnen en werden we

gedeeld

spellesgedeelte werd de

Iedereen zat geanimeerd

Na dit inspringspel nam

Algemene
dat spelers en begeleiders

nam Amelie de leiding weer
-

spelleiders, begeleiders,

-

Bedankt! Ik heb genoten!
Annelies Spliethof.
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BTM bij AANzet
AANzet, bottom-up conferentie over armoede

Carola Stirler
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Onze film is klaar!
Het heeft even geduurd,
maar wat zijn we trots op onze BTM-film!

Veel kijkplezier

Wist u dat...

De pitch van Leonie en Miloud
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Bezoek aan theatervoorstelling Innenschau
By Miloud

By Frits

Avond uit de kast

Werkbezoek

in een gitzwarte wereld

drum - de stilte en de

-

reden we samen weer terug

Meningen en
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Pano bezoekt een voorstelling bij het Theater aan het Vrijthof
Geïnspireerd door al mijn belevingen binnen Buurttheater Mariaberg leek het mij
leuk om een leuke avond te plannen samen met mijn vriendin.

Wist u dat...
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Speeddate op de Toneelacademie
steeds een slag in de

, samen met een

Stap voor stap beweegt
een aantal van onze leden
zich naar een groter
speelveld

alles te installeren en

de andere spelers en
Juul

-

-

regiestudenten met de

Tamara Jongerden
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BTM’ers als figuranten

Cross Avenue vroeg ons
om te komen figureren in
filmpjes over verwarde
personen en hoe mensen
daar op reageren.

-

andere acteur, dus

Marie-Louise Mientjes
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BTM Caracola
Tijdens de opening van
de Groene Loper werd de
documentaire BTM
vertoond in Caracola in
Witttevrouwenveld met
discussie na. Alweer een
BTM op Maat.

inmiddels een weelde aan

Leonie der Kinderen

Wist u dat...
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Openbare repetitie op 1 juli
JAAAAAA
Het is weer zover: BTM gooit de deuren open voor
het publiek!

KOM NAAR DE
OPENBARE REPETITIE BTM
WAAR?

WANNEER?
HOE LAAT?
11.30 uur
12.00 uur
13.00 uur napraten

Tamara Jongerden,
regie BTM, docent Toneelacademie Maastricht
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Nieuws van onze penningmeester
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Wist u dat …

het bijna onmogelijk is om alles op te schrijven wat na Sjöld gebeurd is?
onze Burgemeester het langste nableef na de voorstelling en met iedereen een praatje maakte?
we een uitnodiging kregen om te spelen in het Pesthuyspodium, maar dat ons dat niet lukte;
Samengevat in puntjes:
de Gemeente ons vroeg Sjöld te presenteren op een bijeenkomst van het netwerk Samen uit de Min en
dat we dat doen op 21 juni?
we de Algemene Ledenvergadering hebben uitgesteld tot 23 juni?
Wilma de Kluizenaar op de FB-pagina van RTV Maastricht de voorstelling Sjöld presenteerde als de eerste
van de Cultuurmakelaar?
alle bezoekers van de laatste 4 voorstellingen van de postbode ook een envelop meekregen?
daar de laatste nieuwsbrief en het aanmeldformulier sympathiserend lid in zaten?
we nog altijd op zoek zijn naar mensen die ons een warm hart toe dragen en sympathiserend lid worden?
dat Fred het overgebleven eten elke keer naar het Slaaphuis van het Leger des Heils bracht?
en dat ze dat daar snel in de gaten hadden en op zaten te wachten?
dit enorme indruk heeft gemaakt op Fred en we ideeën hebben om nog iets met het slaaphuis te doen?
dat Peter van den Hurk kritisch, maar lovend was en ons een groot hart onder de riem stak en voorzag van g
adviezen?
dat er zich inmiddels 6 mensen uit Maastricht hebben gemeld om mee te komen spelen of mee te werken?
dat onze voorzitter vader is geworden en ons jongste lid NOAH nu 1 maand oud is?
dat we in gesprek zijn met een wetenschappelijk onderzoekster die misschien mee gaat evalueren?
dat onze Maastrichtse “ armoede-professor” onder de indruk was en de reacties van alle deelnemers wil
bestuderen?
tenminste twee journalisten binnenkort willen publiceren over wat Sjöld bij hen teweeg bracht?
filmer Frenk Palm de BTM-film wil gaan maken? Dat hij BTM al kent, dat hij de film BTM on the Road naar h
in Rotterdam maakte (zie website Rubriek Media)?
Gina Mingels haar afstudeeronderzoek Social Work binnen BTM gaat verrichten?
Opera Comique Maastricht, beste vrienden, ook een geslaagde actie “Koop een kaartje voor een ander” hie
ons daarom uitnodigde haar recente voorstelling ‘The desert song’ bij te wonen?
Trajekt en collega-organisatie Partners in Welzijn uit de Westelijke Mijnstreek geïnteresseerd zijn om ons bij
te laten optreden;
er nogal wat verschillende grotere groepen toeschouwers kwamen kijken? Onder andere de vrijwilligers van
koffie-inloop uit Heugemerveld, jongeren uit o.a. Wittevrouwenveld en Malberg, Buurtbistro Malberg, maar o
teams van de Sociale Dienst en van de Kredietbank?
we geïnteresseerd zijn in de plannen m.b.t. hergebruik van het oude ROZ-gebouw in onze wijk en dat hebbe
weten?
we hebben gelezen dat er, volgens het buurtplatform, veel verenigingen zijn die de samenwerking met het h
aan zouden willen gaan, terwijl wij meerdere malen samenwerking hebben opgezocht?
en dat wij, om welke reden dan ook, telkens buiten spel werden gezet?
wij open staan voor samenwerking met iedereen, mits onze drukke agenda dit toestaat?

BTM en Sjöld worden mede mogelijk gemaakt door bijdragen van:
Theater aan het Vrijthof, Trajekt, Oranjefonds/Samenwerkingsfonds Limburg, Gemeente Maastricht, Code
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Interesse in deze nieuwsbrief?

Sympathiserend lid worden?
06-57764888

Wat vragen wij van u?

62931776
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