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Woord van het dagelijks bestuur

Met in deze editie:
P1

NÈS komt eraan

dagelijks bestuur
P2

repetities te gaan tot

stellingen, 660 kaartjes

-

De kop is eraf

P3

klaar, kostuums ook,

Mariaberg

betrokkenen terug en

P4

zijn gedrukt en er wordt
P5

Maar bezoekers
reageerden goed, soms

artistiek, in beleidsontwikkelingen op

aan mezelf

P6

zondag 1 september

En verder
deze nieuwsbrief graag in

P7
penningmeester

met een nieuwe groep
buurtbewoners, langzaam

P8
Malpertuis
P9
Cultuurwethouder Jim Janssen ontvangt
op 1 september als eerste de NÈS flyer
bij het cultuurdebat op Bruis.

Veel leesplezier,
Nicolle Boumans,
Henk Geelen

Nieuwsbrief BTM

Pagina 2 van 9

Nès: vanonderen!

NÈS, ‘ne f*cking ecsaperoom: VANONDEREN!!!
Tamara Jongerden, regie

Voorpret

BUURTTHEATER MARIABERG PRESENTEERT
Niet ver hiervandaan, in een verlaten wachtruimte van een onbekend kantoor,
komen onze BTM-ers ieder een geheime bestelling ophalen.
Via de intercom worden zij begeleid door een vreemd kind dat zich ‘de reisleider’ noemt.
Het wachten duurt soms lang. En of de bestelling ook geleverd wordt, is nog maar de vraag.
Het lijkt wel ‘ne f*cking escaperoom.
Het toneelscript van NÈS bestaat uit fragmenten van gesprekken en interviews
met onze BTM leden. De spelers spelen kortom ‘zichzelf’, en delen met het publiek
flarden van persoonlijke ervaringen over het verlangen naar een stabiel, warm en
veilig nest. Voor veel van onze leden is - of was - zo’n nest niet vanzelfsprekend.

spelers

Nardeen Alsmmo, Nikita Jacob, Tiny Meij,
Barbara de Nijs, Marie-Louise Mientjes,
Irma van Hoof, Pano Jalhay, Juul Jacobs,
Frits Wijngaard, Miloud Chaboun,
Frank Jetten, Presley Dingena.

BTM wil sociaal maatschappelijke en
persoonlijke thematiek aan de orde stellen,
en die op een eigenzinnige manier
vormgeven.

KUMULUS THEATER
Herbenusstraat 89 Maastricht

anders wilde en dan begonnen ze weer
opnieuw weer stoppen en opnieuw telkens weer op-

voice over
regie

regieassistentie
décor

lichtontwerp, video
geluidsontwerp
techniek
grafisch
foto

kaartjes à €5,- vanaf

1 september

beschikbaar bij:

rroductie en

kostuums

18 oktober starten ze met hun optredens.
Joehoe, EINDELIJK.
Groetjes Peet

Dila Acherchour
Tamara Jongerden
Gina Mingels,
Fred Boumans,
Roy Jacob,
Tamara Jongerden
Martha Rammers,
Tamara Jongerden
Sander Salden
Roderik Povel
André Feyt, Gina Mingels
Carola Stirler
Paul Rondags

met dank aan de ondersteuning en hulp van:
Luciënne van den Berg, Amelie Bottin,
Nicolle Boumans, Nathalie Conaert,
Sjèr Damen, Petra Debets, Henk Geelen,
Roy Hulst, Chantalle Kanters,
Leonie der Kinderen, Jan van Opstal,
Armand Pieters en Jan Rammers.

Buurtcentrum Mariaberg
Anjelierenstraat 35
Centre Manjefiek Malberg,
Malbergsingel 70,
receptie Trajekt of via Roy Hulst
Buurtcentrum Daalhof
Aureliushof 160
Trefcentrum Wittevrouwenveld
Edisonstraat 4, receptie Trajekt
Of via:
info@buurttheatermariaberg.nl
www.buurttheatermariaberg.nl
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Sneak Preview Nès door Buurttheater Mariaberg

Connie Schuurmans,
oud-bestuurslid en koorlid van
Opéra Comique Maastricht en samen met
Buurttheater Mariaberg in 2015 gezongen
en gespeeld in de succesvolle voorstelling
‘La Gran Esperanza’.

Nieuwsbrief BTM
De column van “Walker Frits”
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Even voorstellen

Nès

Ik ben pas afgesturdeerd

Heugenis, opgeroepen door onze nieuwe
Ik werk momenteel als
en sindsdien ben ik mijn
regisseer daarnaast bij
In september ga ik bij

gedurende mijn opleiding

walkerfrits

Wist u dat...

is om met een tweede
filiaal uit de startblokken

Groetjes, Nathalie
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Mijn gezicht, brief aan mezelf

NÈS voor een ander

Ik ben trots op je, Frank (speler in NÈS)

Nieuwsbrief BTM
BTM achter de schermen
Ook achter de schermen wordt hard gewerkt
door het productieteam.

Braderie Mariaberg

Productionele werkzaamheden

Nicolle Boumans en Gina Mingels
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Nieuws

Nieuws van de penningmeester
Stand van zaken

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

Verder goed nieuws

Wist u dat...

BTM en Sjöld worden mede mogelijk gem
Theater aan het Vrijthof, Trajekt, Oranjefonds

Haelen

Gronsveld

Nieuwsbrief BTM
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Buurt Opera Malpertuis kan bijdragen aan een
activering van alle bewoners om bij te dragen aan de
leefbaarheid in de buurt, om de identiteit van de wijk
te versterken. Malpertuis kan trots op zichzelf worden.

de Buurt Opera Malpertuis
“Voorwoord
Het Buurtnetwerk Malpertuis maakt zich namens de
wijkbewoners zorgen over de aanstaande sloop in
2021 van 17 winkelpanden (en ontmoetingsplekken)
en 51 aanpalende appartementen in het centrum van
Malpertuis, een van de volkswijken van Maastricht.
Er zijn al veel voorzieningen in de wijk verdwenen,
complete verschraling dreigt.
Niet alleen brengt dat problemen met zich mee voor
de mensen die moeten verhuizen, de buurt dreigt
zijn hart te verliezen. Dat zal de sociale cohesie en
leefbaarheid verder aantasten.

Wist u dat...

De BOM geeft 100 wijkbewoners, jong en oud,
gelegenheid om actief te participeren in een
sociaal-artistieke productie van hoge artistieke
kwaliteit. Daar draagt Opera Zuid, naaste buur, zorg
voor. Ze haalt de verhalen uit de buurt op, en gaat
die met de deelnemers vertalen in een heuse opera.
Door, voor en in de buurt.
Met onze partner Trajekt hebben we het voortouw
genomen om van dit ambitieuze plan een groot
succes te maken. In Opera Zuid een partner die we
wel kenden, maar met wie we nu echt gaan
samenwerken.
In de Vereniging Buurttheater Maastricht een partner
die als penvoerder wil optreden.
Ik wens iedereen die mee gaat werken veel succes.
Namens alle wijkbewoners en namens
het Buurtnetwerk Malpertuis,
Michel Janssen, voorzitter”
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VERENIGING
BUURTTHEATER
MARIABERG

06-57764888

KUMULUS THEATER
Herbenusstraat 89 Maastricht

SPEELDATA 2019
18 oktober vrijdag
19 oktober zaterdag
20 oktober zondag
25 oktober vrijdag
26 oktober zaterdag
27 oktober zondag

20.00
20.00
14.00
20.00
20.00
14.00

BUURTTHEATER
MARIABERG
PRESENTEERT

Kaartjes à €5,- vanaf 1 september
verkrijgbaar bij buurtcentra:
Mariaberg, Manjefiek Malberg,
aalho , re entr m ittevro wenveld
in o b rttheatermariaberg nl
www.buurttheatermariaberg.nl

’NE F*CKING ESCAPE ROOM

Interesse in deze nieuwsbrief?
62931776

Sympathiserend lid worden?

Wat vragen wij van u?

