Amersfoort, 29 mei 2021

Beste theaterliefhebbers en toneelspelers,

Toneelvereniging De Rederijkers organiseert voor de derde keer het

EenAkterFestival Amersfoort
21 en 22 mei 2022

Doen jullie mee?
Wij nodigen jullie allen, zowel toneelverenigingen als individuele toneelspelers, van harte
uit om deel uit te gaan maken van dit eenakterfestival. We weten uit ervaring dat het
meespelen op dit eenakterfestival erg leuk is en dat het ook voor het publiek plezierig is
om zo in aanraking te komen met verschillende spelers en toneelstijlen.
Alle geprogrammeerde eenakters duren maximaal 30 minuten maar… binnen die 30
minuten mag er van alles langskomen.
Het publiek is de jury. De toeschouwers bepalen wie de beste acteur en actrice is van
de dag. We zorgen ook voor prijzen voor de beste regie en het meest
indrukwekkende theaterstuk. Om dit te bepalen laten we het publiek na iedere
voorstelling stemmen op die vier onderdelen. Natuurlijk is dat geen 100% gewaarborgde
jurering (we weten immers niet of mensen alle stukken gaan zien), maar het is wel een
mooie indicatie voor de waardering van datgene wat het publiek te zijn krijgt.
Om alles organisatorisch tijdig rond te krijgen, vragen wij jullie zo spoedig mogelijk,
maar uiterlijk op 1 juli 2021 kenbaar te maken of je wilt deelnemen.
Dit kan via een mailtje aan: info@derederijks-amersfoort.nl
We gaan er alles aan doen om iedereen een plek te geven, echter bij te veel
aanmeldingen is de volgorde van aanmelding bepalend. Met andere woorden: meld je
(groep) snel aan!
Bij inschrijving wordt je eenakter of je vereniging op onze website gepromoot.
Doe jij individueel of als gezelschap graag mee? Laat ons dat dan snel weten aan welke
eenakter je dan denkt! Natuurlijk kunnen we in iets later stadium de precieze titel van de
eenakters opnemen, maar wat al bekend is, kunnen we direct vermelden.
We vragen € 25,- inschrijfgeld per groep, voor een enige financiële rugdekking. Wij
spelen in theater De Kamers, in Amersfoort. Dit theater beschikt over professioneel
geluid- en lichttechniek. Wij kunnen ruim 200 gasten ontvangen in dit theater.
Veronica Roodbol,
Theatervereniging De Rederijkers - Amersfoort
www.derederijkers-amersfoort.nl

