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Wat hebben we in 2020 een bijzonder jaar gehad met el-
kaar. Of beter gezegd zonder elkaar. In het voorjaar waren 
we met de ploeg van ‘de Terugkeer van de Wolf’ nog bezig 
met een serie voorstellingen op locatie. In februari genoten 
we nog met zijn allen van het Benefiet Concert van 
Change Direction. Memorabel en zeker nadat enkele 
maanden daarna de leadzanger Gert Jan Sjoers na een korte 
ziekte is overleden. Een groot verlies voor ons allen. 

Het lag in de bedoe-
ling om de activiteiten 
te vervolgen met 
diverse theatervoor-
stellingen en muzi-
kale presentaties. Op 
de lijst stonden in 
ieder geval Evening 
Architect, CT Heida, 
stichting Metafora 
met de voorstelling ‘de Koe’ en onze éénakter Festival ‘30 
minuten los’ met het thema 75 Jaar Vrijheid. Dit alles heb-
ben we helaas moeten annuleren vanwege de eerste Corona 
maatregelen. 

Gelukkig konden we in de zomer nog even flink aan de bak 
met een serie Leutje Zomeravond Concerten. Het daartoe 

veilig ingerichte 
buitenterras voldeed 
prachtig. En met 
Edwin Jongedijk, Jan 
Henk de Groot, Erwin 
de Vries en CT Heida 
& band hadden we 
een serie prachtige 
avondoptredens. 
De bezoekers waardeerden het bijzonder om na deze eerste 
lockdown toch weer van cultuur uit de regio en elkaar te 
kunnen genieten.
Aangezien we even tijd hadden zijn we vanaf maart aan de 
slag gegaan met diverse onderhoudsklussen en hebben we 
naast het terras ook gewerkt aan de afbouw van de keuken, 
annex vergaderzaal, annex cursus- ruimte. Daarna is er hard 
gewerkt aan het verbeteren van de ventilatiemogelijkhe-
den. Met de slimme jongens van de ECO club (waar blijven 
de dames) hebben we een eigen systeem ontwikkeld, waar-
bij er verse lucht wordt binnengezogen en voorverwarmd 
door de uitgaande lucht, zonder dat de aerosolen elkaar 
ontmoeten. Zo gauw de weersomstandigheden het toelaten 
beginnen we met de tuinklussen. Wees welkom.

En dan toch maar weer verder met plannen voor cultuur 
maken.

Beste Nieuwsbrieflezers en Vrienden van MMC | BC 47

Dit jaar stellen we het thema 75 jaar vrijheid centraal in de 
te presenteren éénakters. We nodigen groepen uit dit in 
hun voorbereiding mee te nemen dan wel ons te melden 
dat ze op de een of andere wijze steun nodig hebben bij 
een op te voeren productie bij ons. Waar nodig ondersteu-
nen wij met raamregie en productie-onderdelen. 
De voorstellingen vinden uiteindelijk definitief plaats in  
oktober 2021.

Theaterfestival ‘30 minuten los’ in het teken van 75 jaar VRIJHEID



Buiten Zomerconcerten
Natuurlijk pakken we de Buiten Zomerconcerten weer op. 
Gezien de voorspellingen zijn we op schema als we dit keer 
opteren voor een serie ‘Leutje Laifdes Buitenconcerten’. Er 
wordt namelijk verwacht dat zo gauw de corona maatrege-
len weer minder worden, we een hausse aan culturele eve-
nementen en enthousiast publiek krijgen waar de Summer 
of Love van weleer bleek bij afsteekt. Onthoudt de volgende 
data:
Zaterdagavond 31 juli, -7 augustus, -14 augustus en 
-21 augustus.
(Ter compensatie voor de corona pauze ontvangen de Vrien-
den van de stichtingen 20% korting op de entreeprijs)

Cursussen MMC
• De gitaarcursussen (akoestisch/ elektrisch) (beginners/   
 gevorderden) zijn weer begonnen.
 In blokken van 7 lessen ad 20 minuten, 1 x in de 14 da-  
 gen op de zondagmiddag/- avond € 60,- 
 Vrienden MMC | BC47 hebben 5% korting. Het is altijd   
 mogelijk om weer tussentijds in te steken. Uitbreiding   
 van lestijd is altijd mogelijk. Kost een beetje, maar dan...  
 okay. We werken in dit blok toe naar een eindpresentatie.
• De pianocursussen worden i.v.m. ziekte en herstel van de  
 docent slechts op afspraak voor enkelen vervolgd.
• Er is weer plaats voor kandidaten van een singer song  
 cursus. De opzet e.d. komt overeen met de gitaarcursus-  
 sen. Er wordt gewerkt aan eigen presentatie van   
 repertoire, waaronder eigen nummers.
• Diverse creatieve cursussen zijn in voorbereiding, waar  
 onder textiel bewerken. Hebt u speciale verzoeken voor   
 een creatieve cursus laat het ons dan vooral weten. Er zijn  
 plannen en mogelijkheden voor diverse cursussen.
• Theatercursus ‘De vloer op’ hadden wij vorig zomer in   
 voorbereiding. We hopen deze activiteiten z.s.m.   
 weer aan te kunnen bieden en houden u op de hoogte.
• Met de deelnemers van de muziektheaterproductie ‘De   
 terugkeer van de Wolf’ organiseren we nog een slotfeest.  
 We hebben in maart 2020 alle voorstellingen e.d.   
 plotseling moeten stopzetten. Hoewel we alweer met de   
 voorbereidingen van een nieuwe productie bezig zijn,   
 willen wij niet eerder van start, voordat wij met deze   
 groep van 33 deelnemers het vorig werk op een fatsoen-  
 lijke manier hebben kunnen afsluiten.

Een nieuwe website
Naast het reguliere kluswerk is er door Theo hard gewerkt 
aan een nieuwe opzet van de site. Bezoek eens onze
www.metmeercultuur.nl en laat ons weten wat je ervan 
vindt. Voor de volledigheid hebben we in de geschiedenis 
een uitgebreide opsomming van voorgaande activiteiten 
beschreven. Prachtig om weer eens terug te zien. Denk maar 
een aan de muziektheaterproducties Heimwee van Tammo, 
Queenproject, theaterkoor en Idols, aan de diverse versies 
van de jongerenevenementen Nutopia, de producties van 
de jongeren filmwerkplaats. Afijn. Nostalgie, maar ook voer 
voor een dynamische aanpak van de toekomst.

Activiteiten van The Turn Club 
Landelijk zijn er steeds meer initiatieven om mensen bij 
elkaar te brengen rond maatschappelijke thema’s en prakti-
sche alternatieven. The Turnclub is er één van en bestaat uit 
een groep mensen uit de creatieve en culturele sector die 
samen de maatschappij weer in beweging willen brengen.  
Hun aanpak sprak ons zó aan dat we een plaatselijke afde-
ling gaan opstarten.
Als betrokkenen bij de MMC theater producties merken we 
steeds weer hoe leuk het is om samen actief aan een klus 
te werken. Hoe mooi kan het zijn om sámen de wereld een 
beetje groener, socialer en aardiger te maken. We denken 
aan thema-avonden met film, gesprek en mogelijkheden 
tot verdere uitwerking naar (praktische) acties. Daarnaast 
vooral aan praktische activiteiten met als voorbeelden: een 
reparatie club, groentafels maken, een bijentoren of een 
gezamenlijk kunstwerk. Ook samen aan elkaars klussen/tuin 
werken zien we als een inspirerende mogelijkheid. Samen-
doen is win-win. Meer kennis, meer inzicht, meer handjes én 
meer gezelligheid!

Informatie en opgave
Zodra corona dit toe laat, komen we hierop terug met con-
crete voorstellen voor een spetterende start. 
Kunt u zolang niet wachten en wilt u nú al meedenken? 
Neem dan contact met ons op: info@metmeercultuur.nl of 
06-29025092. 
Bij een opgave van meer dan twintig personen wordt er een 
tweede start avond georganiseerd. 
We hopen sámen verder op te trekken zodra de RIVM maat-
regelen dit weer toelaten!

Mochten er naar aanleiding van deze Nieuwsbrief of het 
bezoek aan de nieuwe site vragen zijn, dan horen wij graag 
van u. Tot later en dan gaan wij even uit van… eerdaags. 
Zet em op!! Het Bestuur en de Vrijwilligers.
Check in ieder geval onze nieuwe website: 
www.metmeercultuur.nl 
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