Brief voor de première
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Lieve Mara,
Ik schrijf je want er zijn een paar dingen die niet kunnen wachten tot na je première donderdag, of
die ik anders vergeet.
Eerst even; Wat heb ik zin om Tanizaki weer te spelen! Ik ben al een beetje begonnen mijn
Franse tekst te oefenen en heb mijn treinticket geprint (10u rijden! Goede voorbereiding op de
European Endless Express) en de registratie gekeken. Wat is het toch een goeie voorstelling! Ik
hoorde dat Josse de Pauw ook iets met ‘de sleutel’ van Tanizaki heeft gedaan, dat staat ergens
tweede week van maart in de Brakke Grond, ga je mee? Oh nee; dan speel jij zelf in Amsterdam.
Ik ga wel met Ward. Oh nee; die repeteert met ‘Privacy’ in Berlijn. Jammer ;-)
Ik vind het natuurlijk supercool dat we nu zoveel voorstellingen tegelijk hebben, maar ik mis jullie
wel! De tour van Amadeus gaat super, we hebben nu gemiddeld 113 man in de zaal, dus dat blijft
sowieso boven de 100. Brussel was te gek, goed gesprek gehad met Guy, hij snapt ook dat we
‘de warme winkel’ met deSingel coproduceren dit najaar en heeft ons toch twee keer geboekt, dus
2 & 3 februari 2017 staan we weer in Bruxelles. (Kamer delen? ;-) )

Vanavond en morgen Den Haag. Zin in. Soms is het lastig om met drie van die vrijbuiters op het
podium te staan, maar elke avond is echt helemaal anders en dat is echt spannend. Geen
overbodige luxe als je zo vaak speelt.
En dan donderdag naar jouw première; GAAT HET GOED!? Ik vond die doorloop/presentatie al
heel veelbelovend! Wat zijn die jonkies toch leuk, echt een aanwinst voor De Warme Winkel.
Enerzijds raar om op zo’n afstand te staan, anderzijds zijn jullie zo’n dreamteam met Jetse dat ik
er alleen maar vertrouwen in heb. Wij gaan daar eten donderdag met kantoor en iedereen. Het is
ook het afscheid van Tom.
De aanvraag 17/20 is af en opgemaakt en wordt vanmiddag ingediend. Volgens mij komt het
goed, we kunnen er in ieder geval niks meer aan doen. Misschien as maand even bij die
commissieleden langs.
En Gavrilo in Polen gaat ook door, ook al is het budget krap, we moeten waarschijnlijk wel een
kamer delen. ;-)
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Heb jij die reënact foto van Ed van der Elsken gezien van Ward en Wine in hun blootje? Echt
mooi vind ik, en inhoudelijk raak, maar moeten we die ook als poster gebruiken vind je? Tijdens
het Holland Festival is het waarschijnlijk sowieso uitverkocht maar we willen toch de stad
volhangen om ons eens lekker met dat festival te afficheren.
Laat maar weten. Wij gaan waarschijnlijk met een busje naar de première in Berlijn, jij speelt dan
in Oostende, maar als je nog mensen weet die mee moeten, lemmino!
Voor nu; super veel tooi tooi voor de première van ‘De meest zwaarmoedige voorstelling ooit
(waarvan het hele publiek moet huilen)’
Ik kan niet wachten om je weer te zien spelen!

X Vincent

Copyright © 2016 De Warme Winkel, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

https://us4.campaign-archive.com/?u=6e9024ec9e003a1dd8ec8fea7&id=5e6d2ac9cc

Pagina 2 van 2

