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VNO-dag in Mariahout. 

De makers van de promovideo  

 in 2014 de Week van de AmateurKunst (WAK) plaatsvindt van 17 - 25 mei? Wat kunt u doen om zelf de WAK te organi-

seren? Bekijk allereerst de WAK-website (www.waknederland.nl) om te bekijken wat de WAK precies inhoudt. Indien de 

WAK u aanspreekt, neem dan contact op met het plaatselijke Kunstencentrum, de muziekschool, de balletschool of een 

andere amateurkunstvereniging met de bedoeling om samen de WAK te organiseren. Voor eventuele hulp of vragen kunt 

u terecht bij: info@waknederland.nl. 

 Lies Blom het bestuur van de VNO komt versterken? Zij zal zich binnen het bestuur hoofdzakelijk bezig houden met de 

PR. Lies van Harte Welkom! 

 het nog steeds mogelijk is om andere openluchttheaters voor te dragen voor een prijs die op zaterdag 2 november, tij-

dens de Jaarlijkse VNO-dag, zal worden uitgereikt? In de vorige Nieuwsbrief staat uitgebreide informatie over deze prijs. 

 openluchttheater Huininkmaat te Winterswijk in de prijzen is gevallen bij de Rabo-bank? Hierdoor kan dit openluchttheater 

een overkapping aanschaffen. Winterswijk ... namens alle leden van Harte Gefeliciteerd! 

 versie 2013 van het Handboek gereed is? Tijdens de VNO-dag op zaterdag 2 november te Mariahout zal op luchtige wij-

ze aandacht worden besteed aan de nieuwe onderwerpen die aan het Handboek zijn toegevoegd.  

 de Beroepsvereniging Docenten Theater en Drama (BDD) op vrijdag 1 november 2013 in Den Bosch een Vakconferentie 

houdt voor theaterdocenten? Tijdens workshops kan men zich o.a. verdiepen in:  

a. De toepasbaarheid van Cultuur in de Spiegel, b. Filosofie binnen de theaterlessen (3 uur), c. Alles draait om de levens-

kunst, d. Theater in de eigen omgeving, e. Actualiteit in theatervoorstellingen, f. Drama-schrijven, g. Taal en drama en  

h. Stagefight. Kosten: € 75, - voor BDD-leden of € 135,- voor niet-BDD-leden. Nadere informatie kunt u opvragen bij het 

VNO-secretariaat (e-mail: vno@openluchttheaters.nl). 

In onze vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat er deze zomer op-

names voor een VNO-promovideo zijn gemaakt. Deze promovideo, 

waaraan Youp van ’t Hek, OLT Mariahout, het Shakespearetheater te 

Diever en de Band Navarone hun medewerking hebben verleend, wordt 

geproduceerd door FilminBeeld. FilminBeeld is uniek, omdat dit name-

lijk een bedrijf is dat binnen een school voor voortgezet onderwijs werd 

opgericht door drie leerlingen, die de zogenaamde Entreprenasium-

opleiding volgen (zie: www.entreprenasium.nl).      >> lees verder 

Wist u dat? 

2 November is het zover: de jaarlijkse VNO-dag. Het programma biedt dit jaar 

volop gelegenheid om met elkaar te netwerken, ervaringen en kennis uit te wisse-

len. Na het succes van 2012 vindt ook nu weer een markt plaats, waar speelgroe-

pen en dienstverleners zich aanbieden. Het dagprogramma ziet er als volgt uit: 

09.45 - 10.15 Ontvangst met een kopje koffie 

10.15 - 11.15  Jaarvergadering/presentatie handboek voor het Openluchttheater  

11.15 - 12.00  Bezoek aan openluchttheater Mariahout 

12.00 - 14.15 Lunch en markt 

14.30 - 16.30  Rondleiding Bavaria Bierbrouwerij Lieshout 

16.30 - 17.30  Drankje en hapje 

Inmiddels hebben al 12 dienstverleners zich aangemeld om acte de présence te 

geven. Het belooft een nuttige, interessante maar vooral ook ontspannende dag te worden. 

Heeft uw theater geen uitnodiging ontvangen of heeft u nog niet gereageerd?   

Geef dat dan vóór 27 oktober door aan ons secretariaat vno@openluchttheaters.nl 

Foto: Impressie markt 2012 in Velp 

Puzzel 
Het seizoen is voorbij. Tijd 

voor ontspanning.  

Download dit document en u 

vindt een puzzel, uitgedok-

terd door ons redactielid Fred 

Wolters. Test uw kennis aan 

de hand van 33 cryptische 

omschrijvingen gemaakt van 

allerlei zaken en begrippen 

die met het openluchttheater 

te maken hebben.  

http://www.openluchttheaters.nl/9/48/212
http://www.openluchttheaters.nl/documents/upload/Puzzel%20VNO.pdf

