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Jamsessies zijn weer begonnen!!
Hoi allemaal, we hadden onze vrijdagavond sessies alweer 
even moeten missen maar sinds eind januari kwam er licht 
aan het eind van de tunnel… 
We durfden het aan om voorzichtig een aantal momenten 
te plannen waarop we weer los kunnen. De eerste 
bijeenkomst was 11 februari en dat ging weer bijzonder 
mooi. We gaan vanaf nu voor de 2e en de 4e vrijdagavond 
van de maand. 

Na het succes van het gezamenlijk 
egelhuisjes bouwen, de eerste 
activiteit in het kader van ‘Samen 
Doen’ op 6 november j.l. zetten 
we onze plannen voort. Nu de 
Coronalucht met de strenge 
maatregelen weer enigszins leek 
op te klaren gingen we weer van 
start. 

We zijn gaan wandelen!!
Maar niet zomaar wandelen. We hadden een mooie route 
uitgezet van ca. 60 minuten door het, voor veel mensen, 
nog onontdekte Adriaan Tripbos, gelegen aan de rand 
van Sappemeer nabij Borgercompagnie. Het plan was om 
gedurende de wandeling ideeën uit te wisselen waar we 
zin in hebben om Samen te Doen het komende jaar. Tijdens 
de wandeling een paar pauzes met koffie en iets lekkers en 
na afloop gezamenlijk een lunch in de cultuurboerderij op 
BC 47. We hebben er samen een verfrissende, gezellige en 
inspirerende ochtend van gemaakt. Dus we gaan nog even 
door.

Wandeltocht heemtuin
Datum: zaterdag 12 maart Tijd: 10:00 uur 
Locatie: verzamelen parkeerplaats Heemtuin. 
Nader informatie over de lunch, kosten e.d. volgt nog.
We hebben een maximum aantal deelnemers, dus opgeven 
via info@metmeercultuur.nl of 06-29025092
We vragen een kleine bijdrage.
 
Wat houdt het initiatief ‘SAMEN DOEN’ in? Mede door 
corona zijn we met de neus op de feiten gedrukt. Alleen is 
maar alleen. Het gemis van samen dingen ondernemen en 
beleven is velen van ons zwaar gevallen. Als vrijwilligers bij 
het MMC weten we hoe waardevol en leuk het is om samen 
te zijn en samen dingen te doen.
Daarom hebben we ‘SAMEN DOEN’ georganiseerd.
We zijn aangesloten bij de landelijke organisatie ‘The 
Turnclub’ www.turnclub.org. Voor alle duidelijkheid: 
dit heeft niets met gymnastiek of turnen te maken. 
Bedoeld wordt dat we zaken op een andere manier willen 
bekijken en aanpakken. Omturnen dus! De aanpak van 
deze landelijke organisatie sprak ons zó aan dat we een 
plaatselijke afdeling starten onder de naam ‘SAMEN DOEN’.

Samen doen ook weer los!!

Samen doen
                     Samen verder
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Wil je ervaring op doen met het maken van een 
theaterspektakel? Lijkt het jou leuk om mee te spelen of 
muziek te maken of decorstukken te bouwen. We geven 
hieronder wat extra informatie over het stuk, de repetities en 
de voorstellingen. Laat ons weten als je erbij wilt zijn!
De stichting MMC is na eerdere projecten, waaronder 
recentelijk ‘De terugkeer van de wolven’ in 2019- 2020 na de 
Corona-pauze doorgegaan met het ontwikkelen van culturele 
projecten en er is gewerkt aan de ontwikkeling en realisatie 
van een nieuwe spectaculaire muziek- theaterproductie met 
de naam ‘Toekomst voor de Kompanjie’.

‘Toekomst voor de Kompanjie’
Centraal staat ‘de Kompanjie’, een resort in het uitgestrekt 
veenmoeraslandschap van de vroegere Veenkoloniën. Het is 
2040. Er is een nieuw landschap ontstaan als gevolg van de 
stijgende zeespiegel en neerslagpieken alsmede de keuzes 
van overheden en waterschappen om eb en vloed langs de 
Wadden meer kans te geven en water in het gebied zelf vast 
te houden. 
Tussen overgebleven steden en nederzettingen ontstonden 
meerdere vrijhavens die zo goed als mogelijk worden 
geleid en vormgegeven door vrijdenkers, kunstenaars 
en nieuwkomers uit elders ondergelopen gebieden. Als 
bijzonder geslaagd experiment bloeit het afgeschermde 
resort ‘de Kompanjie’ met een bloeiende handel in 
gebiedseigen producten en welzijnsbeleving. Naast de eigen 
voedselvoorziening is er met succes geëxperimenteerd met 
alternatieve energiebronnen en opslag. Het resort wordt 
geleid door een groep idealisten van het eerste uur en enkele 
nieuwkomers. 

Het project is in eigen beheer geschreven en wordt verder 
uitgewerkt door onze regisseur Erik Bulthuis. Rens Koldenhof 
en Ninke Ballema tekenen voor de muzikale inbedding. 
Met Barry Sprenger en Henk Doeve realiseren we de 
benodigde decor- en technische voorzieningen. Voor de 
totale inzet wordt gekoerst op 35 deelnemende acteurs, 
koorleden, muzikanten, decorbouwers, technici en cateraars. 
Enthousiasme staat voorop.

Workshops en start repetities
Wat betreft de acteurs beginnen we met een workshop voor 
alle kandidaten. De leeftijden van de beoogde rollen variëren 
tussen 28 en 68 jaar. Spelervaring is mooi maar niet voor 
alle rollen noodzakelijk. Enthousiasme en bereidheid om te 
leren wel. De eerste voorstellingen bij de Cultuurwerkplaats 
BC47 vinden plaats van 16 t/m 25 september 2022. In oktober 
gaan we met de voorstelling 3-4 keer op locatie. De repetities 
beginnen eind februari op de dinsdag- of donderdagavond. 
Het koor gaat op de zaterdagmiddag eerst aan de slag. Vanaf 
april zijn er extra repetitiedagen in het weekend. 
Interesse? Laat het ons weten via mail op 
info@metmeercultuur.nl of 06-29025092

Acteurs, muzikanten, koorleden, decorbouwers en technici voor 
MMC’s project muziektheater ‘Toekomst voor de Kompanjie’ gezocht!

In een ontspannen sfeer op zoek naar je verborgen talent op 
theatergebied, of juist de gelegenheid om je spelkwaliteiten 
te tonen…hoe mooi kan het zijn? Aan de hand van een paar 
gegevens en enkele rekwisieten in een sober decor ga je al 
improviserend met medespelers aan de slag om korte scènes 
neer te zetten. Naast deze spelvorm komen er nog veel 
meer werkvormen aan bod gerelateerd aan theatersport. 
Deze workshops dienen als opstapje naar de nieuwe muziek/ 
theaterproductie “Toekomst voor de Kompanjie”. Je kunt 
dit als auditie beschouwen voor een rol in dit stuk of andere 
producties van ons die in voorbereiding zijn, maar de 
workshops kun je ook vrijblijvend en los van elkaar volgen. 

De data zijn: Donderdagavond 24 februari, 3 en 10 maart
Aanvang 19:30 uur    
Locatie: Cultuurwerkplaats BC47
Opgave:  info@metmeercultuur.nl of 06-29025092 
Uw kosten voor de 3 avonden € 25,-

Theaterworkshop en opwarmer voor nieuwe theaterproducties
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En wel 1 x in de 14 dagen op zondagmiddag en -avond in 
blokken van 20-30 minuten.
Bij de gitaarcursus (akoestisch en/of elektrisch) leert u de 
basisakkoorden, tokkeltechnieken, rifjes en uw eigen zang 
begeleiden volgens onze prachtige kampvuurmethode. 
De nadruk ligt op samenspel en dat alles aan de hand van 
oude en hedendaagse bespeelbare songs. Per seizoen wordt 
afgesloten met een optreden voor publiek, voor wie wil/durft.

Blok van 7 lessen (20 min)
Docent: Tim Dicke
Kosten: € 60,- per blok

De Gitaarcursussen zijn weer begonnen

Edwin Jongedijk gaat los in BC47 op zaterdagavond 16 april.
Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur.
Entree € 15,- (Vrienden van MMC € 10,-)

Op vrijdagavonden in de BC47 op 29 april en 20 mei
(Butte schoolvoorstellingen 1988-2011, dorpsfeesten 1981-
1985, jubileumfeesten als 350 jaar bestaan Borgercompagnie 
en 250 jaar bestaan van de Butte). 
Geïnteresseerd? Laat het ons weten.

Muziek en theater
Reserveer de derde zaterdagavond van de maand voor muziek 
en theater in BC47.
We gaan aan de slag met een dynamische presentatie 
van Noordelijk talent. Naast deze zaterdagen herhalen 
wij in de zomerperiode weer de enthousiast ontvangen 
buitenconcerten. Natuurlijk geven we ook een podium aan de 
beginnende artiesten.

Edwin Jongedijk

Historische films Borgercompagnie

Uw idee: 

Noot: voor toegang hanteren wij de maatregelen die dan 
gelden voor het Club en Buurthuiswerk

Hebt u een wens of een voorstel voor een 
bepaalde activiteit dan kunnen wij zien 
wat nodig is om het te helpen realiseren. 


