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Nieuws van

Kijk voor actuele informatie: ww.theatergroepdekern.nl

Toneelpublieksprijs
Ook dit jaar dingen wij mee naar de Toneelpublieksprijs. U weet wel: de prijs recht uit de zaal, 

waarbij het publiek mag bepalen welke voorstelling dit seizoen de prijs verdient. En waar u ons 

al 6 keer voor hebt genomineerd. Met “Johanna de Waanzinnige” hebben we die nominatie net 

niet gehaald. We wilden met die productie eens iets anders uitproberen, met zang en dans. En 

hoewel de meesten van u dat een prachtige productie vonden, kunnen wij ons voorstellen dat u 

zegt: Kern, blijf bij je leest en doe waar je goed in bent. Dat zullen we met “Veel liefs uit Rusland” 

beslist doen en u kunt ons dus gerust weer een 10 geven!
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g Vanaf 9 december 2009 gaat onze nieuwe 
productie: “Veel liefs uit Rusland” van start.

Lees verder op pagina 2.

Mailinglijst
Wilt u zelf deze nieuwsbrief ontvangen of 
aan anderen laten toesturen, meldt u dan 
op ons kantoor:
Graaf Floris V weg 35/12
3739 NC Hollandsche Rading
Telefoon: 035-8884935

Eén van die schilderijen - een dubbelportret van 
Catharina en haar minnaar Gregory Potemkin 
– duikt op in de kelders van de Hermitage waar 
Alexej werkt. Als hij het aan Sophie laat zien, 
blijken beiden gefascineerd door dit liefdespaar: 
twee vurige aanhangers van de Verlichting, vrij-
denkers en vernieuwers. Maar ook: een absolute 
vorstin, een vrouw-alleen-aan-de-top, samen met 
een krijgslustige generaal, een man-met-borderli-
ne-trekjes.   

Gaandeweg het stuk transformeren Alexej en 
Sophie (ook in kostumering) naar Catharina en 
Potemkin en spelen hun turbulente verhouding. 
Waarin verlichte ideeën over liefde, democratie, 
kunst een grote rol spelen. 
Maar ondertussen gooit de vrouw van Alexej roet 
in dit romantische etentje. Ze vertelt de culturele 
attaché van de Nederlandse ambassade dat haar 
man twee schilderijen in bezit heeft uit het wrak 
van de Frau Maria. De Nederlandse regering is fu-
rieus omdat zij eigenaar van het wrak zegt te zijn. 
Een diplomatieke rel dreigt en de goede naam van 
Alexej staat op het spel. Wat moet hij doen?
U ziet het in `Veel liefs uit Rusland`, dat gaat over 
dromen en idealen, over passie en hartstocht, 
over teleurstelling en hoop. Over alle mogelijke en 
onmogelijke liefde. 
Met de Kernacteurs Jan-Jaap Jansen, Ineke ter 
Heege en Margreet Heemskerk. Regie: Evert 
Zwaab

Speciale voorstellingen
We meldden al de voorstelling in de Hermitage, maar apart 
vragen wij u aandacht voor onze 4 Haagse voorstellingen in het 
Gemeentemuseum in februari. Want wij vinden dat deze voor-
stelling ook in Den haag in een museum thuishoort. Die worden 
een feest als u eerst het museum bezoekt en aansluitend onze 
voorstelling om 14.00 uur. Ook die in Amsterdam worden inte-
ressant. Kijkt u in onze nieuwsbrief van januari 2010.

Donaties
Dank natuurlijk weer voor al uw donaties. Als niet gesubsidi-
eerde instelling zijn wij daar erg blij mee. Mocht u nog ergens 
een acceptgirokaart van ons hebben liggen, dan kunt ons dit 
jaar nog doneren op ING 8111858 t.n.v. toneelgroep de Kern. 
Weet dat wij een ANBI instelling zijn (een algemeen nut be-
ogende instelling) en dat uw gift over 2009 tot een bepaalde 
hoogte aftrekbaar is van de belasting…

Nieuw impresariaat

Onze impresario Frans van 

Bronkhorst, met wie wij 

zo’n zes jaar voortreffelijk 

hebben samengewerkt, 

is met zijn activiteiten ge-

stopt. Erg jammer, maar wij 

respecteren zijn beslissing. 

Daarom zijn we op zoek 

gegaan naar een ander 

bureau dat onze voorstel-

lingen aan de theaters kan 

verkopen.

Zo’n impresariaat moet 

daar altijd een jaar van 

tevoren mee beginnen. Dus 

op dit moment verkopen 

alle bureaus hun producties 

al. Wat betekent dat jij als 

theatergezelschap ook al 

een jaar van tevoren moet 

weten wat je over een jaar 

gaat doen. We zijn erg 

enthousiast over “Veel liefs 

uit Rusland”, dus denken 

we er goed aan te doen 

om dat stuk volgend jaar 

in reprise te laten gaan. En 

het impresariaat ProActs 

uit Joure gaat ‘t voor ons 

verkopen. Siebren Jaspers 

en Marco Hulsebos gaan 

helemaal voor de Kern en 

zullen proberen een fraaie 

speellijst te realiseren. 

www.proacts.nl

contactpersoon voor de pu-

bliciteit Léontine Westerho-

ven, telefoon 0513-410538 

leontine@proacts.nl



Veel liefs uit Rusland
Ook dit seizoen komt Theatergroep de Kern weer met een heel 
eigen nieuwe productie. Want onze pen lijkt maar niet op te dro-
gen. Het is ook fantastisch om je eigen toneelstukken te mogen 
produceren en bovendien te mogen spelen. Een waar voorrecht 
in deze (ook voor het theater) onzekere tijden. En we hebben 
weer wat moois bedacht!Een  klassiek drama zoals u dat vaker 
van ons gezien heeft. Maar wel… vol onverwachte wendingen.
Twee jaar geleden polsten wij Ernst Veen, directeur van de 
nieuwe Kerk, maar ook van de Hermitage Amsterdam, of Thea-
tergroep de Kern voor de opening van dat laatste museum geen 
voorstelling zou kunnen maken. Dat leek een goed plan. Ernst 
volgt ons allang en liet ons vol trots het gebouw aan de Amstel 
zien (de toekomstige Hermitage Amsterdam) en legde ons uit 
hoe het er na de verbouwing zou uitzien (wat u intussen mis-

schien zelf al hebt kunnen bewonderen).
Door allerlei omstandigheden kon een voorstelling bij de opening 
in juni 2009 niet worden geregeld, maar een half jaar later wel. 
We spelen “Veel liefs uit Rusland” inderdaad op 6 januari a.s. in de 
Hermitage! Maar natuurlijk ook op andere plekken en daarvoor 
treft u verderop een speellijst aan.

Catharina de Grote
De voorstelling moest natuurlijk over de Hermitage gaan, met 
name die in St.Petersburg. Maar niet alleen daarover. Over kunst 
moest het gaan,  over de relatie Nederland-Rusland. Niet enkel 
over feiten, maar vooral over mensen. Hoe ze met kunst en met 
elkaar omgaan. En wie denkt bij de Hermitage dan niet meteen 
aan Catharina de Grote, die een groot deel van de kunstcollectie 
van de Hermitage heeft verzameld? Deze keizerin, die tijdens de 
Verlichting regeerde (1762 tot 1796), hield niet alleen van beel-

den, schilderijen en architectuur, maar zag ook het maat-
schappelijke nut van de kunst. Over zo’n mecenas wilde wij 
wel een voorstelling maken.
Maar het toneelstuk “Kwijt” van Theatergroep de Kern had 
aangetoond dat wij ook stukken over moderne mensen 
kunnen schrijven. En historische kostuums zijn erg mooi 
om naar te kijken ( zie “Johanna de Waanzinnige”) , maar 
om de link te leggen naar vandaag ligt niet altijd voor de 
hand. Daarom dachten we: Als we nou eens beginnen met 
een conservator van de Hermitage in St.Petersburg, (zestig 
jaar, beetje teleurgesteld in de liefde, de politiek en het 
kunstbeleid, maar wel vreselijk betrokken bij het kustbe-
leid in Rusland), die een Nederlandse journaliste van een 
bekend maandblad ontmoet (jong voor haar vijftig jaar, 
intelligent, kritisch en onderzoekend, maar ongelukkig in 
haar huwelijk).  En die twee blijken allebei een grote fasci-
natie voor Catharina de Grote en haar minnaar Gregory Po-
temkin te hebben. Kunnen ze gaandeweg het stuk niet net 
zo verliefd op elkaar worden als hun idolen? En kunnen ze 
zelfs in die personages veranderen? Dat kon. Blijkt nu wij 
het stuk af hebben. Dus krijgt u van ons beide: een modern 
en een historisch stuk ineen!    

Liefdeskunst…
Sophie van Loon en Alexej Achmatov, twee mensen 
op een scheidslijn van hun leven, ontmoeten elkaar in 
St.Petersburg. Ze delen hun liefde voor de kunst, vertel-
len over hun dromen, maar ook over hun teleurstellingen. 
Eerst aarzelend, dan hartstochtelijk worden ze verliefd 
en vinden een hernieuwd enthousiasme voor lang vervlo-
gen idealen. Maar ze zijn allebei getrouwd. Zij met haar 
cynische hoofdredacteur. En hij met zijn jeugdliefde Olga, 
lid van het Russisch parlement, die haar geloof in betere 
tijden is kwijtgeraakt.

In 1771 zinkt het schip de Frau Maria voor de Finse kust. Het 
vervoert o.a. 27 schilderijen van Nederlandse grootmees-
ters. Die zijn besteld door Catharina de Grote, één van de 
briljantste tsarina’s van Rusland. Ze zouden een waardevol-
le aanvulling zijn voor haar verzameling in St.Petersburg. 

Adreswijziging
Belangrijk! Omdat ons nieuwe impresariaat ProActs naast de verkoop ook de publiciteit doet,hebben wij ons kantoor van de Jac.van 
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