Drempeltheater

De Lier, 31 mei 2021

Beste Vrienden van het Drempeltheater,
Het is al weer enige tijd geleden dat u van ons hoorde. Ons laatste bericht was op 23 januari
jl. toen we nog midden in de lockdown zaten.
In de eerste plaats hopen we dat u en uw naasten in goede gezondheid verkeren.
Gedurende de ontwikkelingen rondom corona, zijn wij waar mogelijk in aangepaste vorm
bezig geweest met de voorbereidingen voor het vierde Mysteriedrama. Afgelopen
weekenden hebben we het hele drama voor het eerst in z’n geheel doorlopen en
besproken. Vanaf nu kunnen we volop met dit drama aan de gang, in de hoop, rekening
houdend met de nog geldende maatregelen, dit op zondag 13 februari 2022 op te kunnen
voeren in het nieuwe Theater Zuidplein in Rotterdam.
Intussen lopen ook de repetities door van het derde Mysteriedrama, dat we in bescheiden
vorm op 19 september 2021 willen opvoeren in het Helicon Gebouw in Zeist. U hoort hier
later meer over.
De opening van ons nieuwe Drempelseizoen zal op zondag 5 september a.s. weer
plaatsvinden in Openluchttheater Sophiahof. Spelers, regisseur en organisatoren kijken hier
weer erg naar uit.
Ook zijn we druk bezig geweest met de voorbereidingen voor het uitgeven van twee
boeken. Het eerste boek is een vertaling van het boek ‘Einführung in Rudolf Steiners
Mysteriendramen’ van Wilfried Hammacher over het derde Mysterierama. De Nederlandse
vertaling ‘De wachter aan de drempel’ is inmiddels verschenen op 5 februari jl. vlak voor de
oorspronkelijk geplande opvoeringsdatum van het derde Mysteriedrama in Theater
Zuidplein. (meer gegevens hieronder).
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Het tweede boek is een vernieuwde uitgave van ons boek ‘Hoe karma werkt’. Dit is
inmiddels in een vergevorderd stadium, maar voor de verwerkelijking ervan hebben we
dringend uw steun nodig.
We nemen de bovengenoemde onderwerpen nog even puntsgewijs met u door:
- Op zondag 5 september a.s. zal er een feestelijke opening van het nieuwe Drempelseizoen
zijn in openluchttheater Sophiahof, Woudtzicht 1, De Lier. Aan het precieze programma
voor deze dag wordt nog gewerkt. Zodra dit duidelijk is, komt het op onze website te staan:
www.drempeltheater.nl
- Opvoering van het derde Mysteriedrama ’De wachter aan de drempel’ in het Helicon
Gebouw in Zeist op zondag 19 september a.s. Er zijn hiervoor een beperkt aantal stoelen
beschikbaar.
Op zaterdag 18 september is de try-out in het Helicon Gebouw, waarvoor u ook kunt
reserveren. Nadere berichtgeving volgt.
- De opvoering van het vierde Mysteriedrama ‘Het ontwaken van de zielen’ staat gepland op
zondag 13 februari 2022 in het geheel vernieuwde Theater Zuidplein in Rotterdam. Meer
informatie volgt en zal ook op onze website te lezen zijn.
- Het Drempeltheater heeft het op zich genomen om het boek van Wilfried Hammacher ‘De
wachter aan de drempel’ in het Nederlands uit te geven. Het boek is uit het Duits vertaald
door Tineke Croese en de uitgave is verzorgd door Nard Besseling van www.utz.nl Het is te
bestellen via info@utz.nl of 0181 61 68 49. Het boek telt 159 pagina’s met veel Zwart/Wit
foto’s en heeft een handzaam formaat. De prijs is € 20,- Ook het boek van Marc Nauwelaerts ‘Op ontdekkingstocht in de mysteriedrama’s van
Rudolf Steiner’ is nog te koop. Nu voor een gereduceerde prijs van € 15,- en ook te
bestellen via info@utz.nl of 0181 61 68 49.
- Last but not least vragen we nog uw steun voor het volgende:
Het boek ‘Hoe karma werkt’ is bewerkt en aangevuld met nieuwe kleurenfoto’s voor een
tweede, vernieuwde druk. In dit boek beschrijven we de achtergronden van de
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Mysteriedrama’s vanuit de opvoeringen zoals die door het Drempeltheater worden
neergezet. In de tweede druk zijn de foto’s van het derde drama geheel vernieuwd en
komen de huidige spelers aan het woord over hun ervaring met de drama’s en wat hun
deelname betekent voor hun dagelijks leven. Daardoor wordt het een bijna onmisbaar boek
voor allen, zeker ook voor de toeschouwers (!), die bij de drama’s betrokken zijn. De
productie van de tweede druk is op € 15.000,- begroot. Dit bedrag kan het Drempeltheater
niet in zijn geheel opbrengen. Daarom vragen we uw steun! Hoe kunt u helpen om de
realisatie van het boek mogelijk te maken? Er zijn drie opties:
a. U tekent nu al in op het boek en ontvangt het na verschijning. Daartoe
bieden wij u een gereduceerde voorintekenprijs van € 25,- (De verkoopprijs
bedraagt na verschijning € 30,-).
b. U schenkt ons een bedrag naar keuze ten behoeve van de productiekosten.
c. U verschaft ons een renteloze lening. Deze zal in 2022 worden terugbetaald.
Als u ons op één van deze manieren wilt ondersteunen, vragen we u ons, als
antwoord (reply) op dit bericht, te laten weten welke keuze u maakt. We zijn u
bij voorbaat zeer dankbaar!
We verwachten u te hebben laten zien dat het Drempeltheater springlevend is en kijken
ernaar uit om u weer te ontmoeten tijdens één van onze activiteiten. Niet in de laatste
plaats hopen we op een positieve reactie met betrekking tot het laatste punt in deze brief.
Met hartelijke groet,
Cornelia Hendriks (regisseur)
Hans Boekhout (voorzitter van het bestuur)
Rob Tuk (speler en bestuurslid)
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