Nieuwsbrief februari 2020
MMC gaat met ‘de terugkeer van de Wolf’ op tournee!
Nu al kunnen we spreken van zes zeer geslaagde voorstellingen van MMC’s muziektheater
met de opvoering van ‘de Terugkeer van de Wolf’. Met 35 deelnemers, bestaande uit 11
acteurs, koorleden, muzikanten en technici is in november en december in de eigen ruimte
van de Cultuurwerkplaats BC47 te Borgercompagnie geschiedenis geschreven. Een opzet
voor en door amateurs, een eigen productie, een bijzonder decor en opvallende rekwisieten
en stralende artiesten uit eigen regio. Het kon niet mooier.
Redenen voor de organisatie en de deelnemers om op reis te gaan en het avontuur op
andere locaties op te voeren. Zeker wordt cultuurcentrum Margaretha Hardenberg
aangedaan. Er wordt nog gezocht naar een Drentse locatie en mogelijk een groot
cultuurcentrum.
De volgende data zijn in beeld: 22 en 23 februari (matinee) en 6 en 7 maart.
Mocht je geïnteresseerd zijn kun je tegen korting ad € 10,00 alvast reserveren.
Reserveren doe je op info@metmeercultuur.nl. Na 1 januari kosten de kaarten € 15,00

Cultuurwerkplaats presenteert Voorjaarsprogramma 2020!
Het seizoen wordt geopend met een Benefietconcert van Change Direction
Datum zaterdagavond 15 februari, aanvang 20.00 uur, entree € 10,- (Vrienden € 7,50)

Op 21 februari volgt de theatervoorstelling ‘Wie is de koe?’ Een voorstelling op tournee in ’t
café. Een hedendaagse interpretatie van ‘De Klucht van de Koe’ van Bredero door stichting
Metafora. Astrid Warntjes als regisseur. Een hilarisch avond, heerlijke meezingnummers en
vol vertier, plezier en bier.

Op zaterdagavond 21 maart speelt de zes mens
Formatie Evening Architect in BC47. Topband.
Genre; Pop/ Folk. Eigenzinnige band uit Groningen en
omgeving, met eigen nummers.
Aanvang 20.00 uur, entree € 12,50 (Vriend 10,-)

Op zaterdagavond 18 april volgt CT Heida & band.
Na het succes van eerdere optredens in BC47 mag zij niet
missen in het volgende programma.
Aanvang 20.00 uur, entree € 12,50 (Vriend € 10,-)
Na dit alles wordt op zaterdagavond 16 mei afgesloten met
een optreden van Edwin Jongedijk. Afspraken met the Lasses
in het najaar zijn in de maak. Tussendoor verwachten we een
vervolg te kunnen organiseren op de JAZZ-voorstellingen.
En natuurlijk gaan wij allen op tournee met ‘De terugkeer van de Wolf’ en wordt er al
gewerkt aan een waardige opvolger.
En toen was er Corona!

