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Woord van de voorzitter
Met trots mag ik de eerste
tekst voor deze
nieuwsbrief introduceren.
Daarbij wil ik op de eerste
plaats alle leden, bestuur
en medewerkers van BTM
bedanken voor alle
fantastische inzet die zij
leveren. Samen hebben
we ervoor gezorgd dat
BTM een eigen vereniging
is geworden met veel
potentie. De komende
jaren gaan wij er samen
voor zorgen dat BTM een
begrip is in Maastricht en
ver daarbuiten!

“Theater maken, maar
dan net even anders”.
BTM: Dé pionier in
Maastricht op het gebied
van eigenzinnig
persoonlijk documentair
theater.
BTM is geen reguliere
toneelclub, maar een
sociaal artistiek project.
Voorstellingen die over
de leden zelf, en dus hun
buurt en de stad gaan.
Meer daarover later …

Tevens wil ik gebruik
maken van de
gelegenheid alle
sympathiserende leden,
donateurs, subsidiënten
en iedereen die BTM een
warm hart toedraagt te
bedanken.
Graag wens ik iedereen
fantastisch mooie
feestdagen toe en een
liefdevol en goed 2016.
Met theatrale groet,
Roy Hulst
Voorzitter BTM

De nieuwsbrief
Om u op de hoogte te
houden van al onze
ontwikkelingen,
bezigheden, het
productieproces en alles
wat er ook maar te maken
heeft met BTM, zullen we
6x per jaar deze
nieuwsbrief uitbrengen.

geweldige samenwerking
met Opera Comique
Maastricht, we vertellen u
over de inzet van BTM op
de braderie van Mariaberg
en de deelname aan de
griezeltocht en nog veel
meer.
Kortom, veel leesplezier.

In deze eerste oplage
gaan we u met name
vertellen wat BTM is en
wat we doen, op welke
manier wij bezig zijn met
de voorbereidingen naar
een 3de productie en
welke deelprojecten we
daarvoor nu uitvoeren, we
blikken terug op de

Frits en Mike die het
lied “Light my fire” van
The Doors zingen uit
de laatste voorstelling.
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Wat en wie is BTM
Buurttheater Mariaberg:
Dé pionier in Maastricht op
het gebied van eigenzinnig
persoonlijk documentair
theater.

Als je aan de leden zou
vragen: “Beschrijf BTM
in één zin?
Dan zal men zeggen:
“Het voelt als familie”

BTM is geen reguliere
toneelclub, maar een
sociaal artistiek project.
De groep maakt
voorstellingen onder leiding
van regisseur Tamara
Jongerden en sociaal
werker Gina Mingels.
Voorstellingen die over
de leden zelf, en dus hun
buurt en de stad gaan.
Pittige onderwerpen
worden niet geschuwd.
Thema’s zoals ‘het zoeken
van kansen', armoede,
racisme, huiselijk geweld,
drankmisbruik, gevangen-

schap, kindermisbruik,
schooluitval, ouderdom,
eenzaamheid, gezamenlijkheid, tradities en liefde,
worden op een uitdagende,
poëtische, absurde en
soms gewaagde manier in
een theatervoorstelling
gegoten, en aan het
publiek geserveerd.
Het gezelschap bestaat uit
spelers, een productieteam
en bestuur, van alle
leeftijden en achtergronden. De kerngroep is
afkomstig uit de wijk
Mariaberg / Blouwdörp, en
wordt aangevuld door
deelnemers uit andere
wijken, en professionele
podiumkunstenaars.

Deze groepen werken
intensief samen en
bundelen hun krachten om
het beste in elkaar naar
boven te halen. Een mooie
en efficiënte verdeling,
waar bewust voor gekozen
is.
Levenservaringen die
meestal verborgen blijven,
worden zichtbaar gemaakt,
roepen herkenning en
erkenning op en zorgen
voor verbintenis.
Voor zowel de spelers als
de bewoners van
Mariaberg en andere
wijken, van onschatbare
waarde voor de versterking
van een gevoel van
eigenwaarde en
zelfvertrouwen.

Oprichting Vereniging

“Vereniging Buurttheater
Mariaberg geboren
op 16 maart 2015”

Buurttheater Mariaberg is
ontstaan vanuit het
welzijnswerk-project JOIN
(Jong en Oud Interactief).
De eerste jaren is BTM
dan ook actief geweest
onder eindverantwoording
van Trajekt.
In 2014 zijn we gaan
werken aan de
verzelfstandiging van
BTM.
Sinds 16 maart 2015 zijn
we dan ook een officiële
vereniging geworden en
daar zijn we erg trots op.
Ook willen wij notaris
Vermeeren bedanken
voor de medewerking!

Verder zijn Peggy Signet
en Frits Wijngaarden
actieve bestuursleden.
Productieteam:
Roy Hulst
Nicolle Boumans
Nancy Boumans
Het dagelijks bestuur
bestaat uit:
Roy Hulst:
- Voorzitter
Nicolle Boumans:
- Secretaris
Henk Geelen:
- Penningmeester

Regiegroep:
Tamara Jongerden
Gina Mingels
Decorploeg:
Fred Boumans
Roy Jacob
Styliste:
Peggy Signet
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Subsidieaanvragen
Zonder subsidiegelden is
het voor BTM niet mogelijk
een nieuwe productie te
maken. Daarom is onze
penningmeester hard aan
het werk met diverse
voorbereidingen van
aanvragen.
BTM is een theatergroep
die actief is op de vlakken
van zorg, welzijn en
cultuur.
Persoonlijk documentair
theater levert een
artistieke verbeelding van
levensechte verhalen van
“gewone” mensen, vaak
kwetsbaar: zij bepalen de
aard van de voorstelling.
Professionals uit de
sectoren sociaal werk,
zorg en cultuur

(Crossovers in Community
Arts) werken mee en
zorgen voor een hoge
kwaliteit van producties.
Eind juli 2015 hebben wij
een subsidie mogen
ontvangen vanuit de 2de
tender van de Gemeente
Maastricht voor het
deelproject “Iedereen
speelt mee”. Daarover
later meer in deze
nieuwsbrief.
BTM is actief in en vanuit
de wijk Mariaberg en veel
leden zijn ook woonachtig
in de buurt. Daarom
hebben we ook een
aanvraag ingediend bij het
Buurtplatform Mariaberg,

om dit mooie initiatief
verder te ondersteunen
met een kleine subsidie
vanuit subsidiegelden
BuurtOntwikkelingsPlan.
Na veel mailwisseling en
diverse contacten waren
zij echter helaas van
mening dat BTM
onvoldoende bijdrage
levert aan de sociale
cohesie van de buurt en
de aanvraag niet past
binnen de gestelde visie
voor het verlenen van
subsidie uit de pot sociaal.
Jammer dat dit
buurtinitiatief niet
ondersteund wordt.
Wij zoeken verder!

Grote teleurstelling door de
afwijzing subsidieaanvraag
van Buurtplatform Mariaberg.
“Zijn wij geen goed en
sociaal buurtinitiatief?”

Iedereen speelt mee
Zoals eerder beschreven
hebben we subsidie
ontvangen vanuit een
tender van de Gemeente
voor het project “Iedereen
speelt mee”. We hebben
o.a. materialen kunnen
aanschaffen om de
zichtbaarheid van BTM te
vergroten en verbeteren.
Verder houdt “Iedereen
speelt mee” in dat we
momenteel mensen aan
het interviewen zijn, zowel
binnen/buiten de buurt,
allochtoon/autochtoon,
jong/oud.
We hebben een screenteam samengesteld met
mensen van de
verschillende
werkgroepen, die aan

de slag zijn om zoveel
mogelijk verhalen rondom
de thematiek “armoede”
(in de breedste zin van het
woord) te verzamelen.
Deze verhalen worden
verwerkt in onze nieuwe
voorstelling. Op deze
manier creëren we een
grootschalige
betrokkenheid bij de
vereniging.
Verder gebruiken we deze
manier ook om nieuwe
leden te werven.
Inmiddels hebben we zo’n
35-40 interviews afgelegd
en zijn zeer blij met alle
mooie, indrukwekkende,
eerlijke en soms ook
schokkende verhalen van

mensen uit de gehele stad.
Ook hebben de interviews
inmiddels enkele nieuwe
spelers, leden en
sympathiserende leden
opgeleverd.
“Bedankt voor jullie
openheid, eerlijkheid en
eigen verhaal!”

Het project “Iedereen
speelt mee” wordt afgerond
op 31-12-2015.

“Interview met fam. Jacob
uit Wittevrouwenveld”

Nieuwsbrief BTM
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Algemene Ledenvergadering
“Onze penningmeester
Henk Geelen en
bestuurslid Peggy
Signet werden officieel
door de leden gekozen
om het bestuur te
versterken.”

De eerste algemene
ledenvergadering heeft
plaatsgevonden. We zijn
gestart met een
gezamenlijk ontbijt. Het
bestuur werd voorgesteld
en heeft uitleg gegeven
over het opstarten van de
vereniging. Alle leden van
de vereniging waren
aanwezig en hebben allen
officieel hun lidmaatschap
getekend.

Er is o.a. gesproken over
de contributiebijdrage,
sympathiserende leden,
aspirant-leden,
benoeming bestuursleden,
taakverdelingen, maar er
was ook ruimte voor de
inbreng van de leden zelf.
Veel leuke ideeën
kwamen er vanuit de
groep. Ook werd onze
nieuwe website
gepresenteerd.

De volgende Algemene
Ledenvergadering staat
gepland op zaterdag 9
januari 2016 met daaraan
gekoppeld de
nieuwjaarsreceptie.

La Gran Esperanza!: Coproductie met OCM

Foto uit de voorstelling
La Gran Esperanza!

BTM heeft in april 5
voorstellingen gespeeld in
de Bordenhal Maastricht.
“La Gran Esperanza!, een
Spaanse opera. Dit was
een coproductie met
Opera Comique
Maastricht (OCM).
Deze voorstelling was
voor BTM een hele aparte
ervaring; werken met een
live-orkest, een koor van
30 personen, flamencodanseres, urban dansers
en solisten. Deze

voorstelling is geschreven
en geregisseerd door
”uzze” Tamara Jongerden.
Een nieuw, hilarisch en
romantisch verhaal over
wachten, verwachten en
in verwachting zijn.
In deze productie
fungeerde de BTMspelers als verbindende
factor binnen het geheel.
Gaandeweg het vorderen
van de repetities is er een
hechte band ontstaan
tussen alle spelers.

Vanaf het moment dat we
de Bordenhal ingingen
waren we een eenheid.
Deze eenheid heeft
geresulteerd in een serie
fantastische
voorstellingen, waarbij we
allemaal samen veel
plezier hebben gehad en
de waardering voor elkaar
uit alles is gebleken.
Deze samenwerking is
met 5 sterren bekroond in
een recensie in het
Limburgs Dagblad.

Braderie Mariaberg
Op 23 augustus heeft
BTM met een kraam op
de braderie van Mariaberg
gestaan.
Niet alleen om geld voor
de vereniging in te
zamelen, maar zeker ook
voor het sociale aspect.
BTM is een vereniging die
actief is in de buurt en ook
haar betrokkenheid daarin
wil laten zien.
“BTM actief tijdens de
braderie in Mariaberg”

Tijdens de braderie zijn
een aantal leden in

gesprek gegaan met
bezoekers/buurtbewoners.
Dit om verhalen op te
halen uit de buurt, die wij
dan weer kunnen
verwerken in onze nieuwe
voorstelling.
Verder hebben we ons
goed kunnen profileren
tijdens de braderie.
Dankzij de subsidie van
de gemeente voor project:
“Iedereen speelt mee”
hebben we diverse PR
materialen, zoals o.a.

visitekaartjes, rugzakjes,
vlaggen en banners
kunnen aanschaffen.
Hierdoor hebben we ons
goed kunnen presenteren.
Zowel bewoners van
binnen en buiten de buurt
hebben deze dag kennis
gemaakt met BTM.
Alle BTM- leden hebben
deze dag als zeer
leerzaam en prettig
ervaren.
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Griezelen in Mariaberg
BTM is actief betrokken
geweest bij de uitvoering
van de griezeltocht van
jeugdwerk Mariaberg.
Deze activiteit werd druk
bezocht door jong en oud
uit verschillende wijken.
BTM heeft het introductiefilmpje gemaakt wat
gebruikt werd als opening
van het verhaal van de
griezeltocht. Verder heeft
de spelersgroep op een
manier “zoals alleen BTM
dat kan” de afsluiting van
het verhaal gespeelt.
De bezoekers en de
organisatie van de
griezeltocht waren
enthousiast over de
medewerking en
betrokkenheid van BTM.

De spelers vonden het
leuk om hier aan mee te
werken en het gaf hen
een vertrouwd gevoel om
weer “op de vloer” te
staan.
Een kleine foto-impressie

Griezeltocht in Mariaberg
Irma en Guus

In Memoriam
Helaas hebben wij in ons
korte bestaan afscheid
moeten nemen van onze
drie oudste leden:
Christina Caenen
Vic Driessen
Annie Mey
Deze speciale mensen
missen wij nog steeds!
Deze eerste nieuwsbrief
dragen wij op aan jullie:
Christina, Vic en Annie!
Een dikke kus, heerlijke
knuffel en theatrale groet,
Namens alle leden van
Buurttheater Mariaberg.

Christina, Vic en Annie

“Geer höb us groet en gruuts gemaak”

Wordt sympathiserend lid
Vereniging
Buurttheater Mariaberg

BTM is natuurlijk ook op
zoek naar
sympathiserende leden.

Correspondentieadres:
Chrysantenstraat 18
6214 SZ Maastricht
06-57764888
E-MAIL
secretariaat@
buurttheatermariaberg.nl

MAILADRESSEN:
info@
buurttheatermariaberg.nl
voorzitter@
buurttheatermariaberg.nl
penningmeester@
buurttheatermariaberg.nl

Als u zich inschrijft als
sympathiserend lid dan
krijgt u van ons extra info,
een inlog voor de website
om extra stukken in te
zien, uitnodigingen voor
extra bijeenkomsten zoals
de Algemene

Ledenvergadering,
de nieuwjaarsborrel,
interactieve bijeenkomsten
en nog veel meer.

Graag willen wij alle
huidige sympathiserende
leden bedanken voor hun
bijdrage in 2015!

Wat vragen wij van u?
Een jaarlijkse bijdrage van
€25.- als lidmaatschap.
Interesse? Laat het weten
aan onze secretaris.

Vooruitblik 2016 …
Op dit moment zijn we
druk bezig met de
projectplannen voor 2016
en de volgende 3de
productie met de nieuwe
actuele, sociale thematiek
armoede. Een stuk
waarbinnen alle input van
de interviews uit “Iedereen
speelt mee” gebruikt wordt
voor het nieuwe script.
In januari starten we met
de trainingen en
workshops en gaan we de
vloer op met de huidige
groep en nieuwe leden, die
we van harte welkom
heten!

Op zondag 21 februari zal
er een 1ste interactieve
bijeenkomst plaatsvinden
in gebouw M (voormalige
Tapijnkazerne) waarin we
op een innovatieve wijze
aan de slag gaan met alle
leden, geïnterviewde
mensen en andere
belangstellenden. Ook
deze bijeenkomsten zijn en
vervolg op het deelproject
“Iedereen speelt mee”.
Al enige tijd worden wij
gevolgd door een journalist
van de Limburger. In
januari zal er een groot

Stuk geplaatst worden
over BTM. We zijn erg
benieuwd hoe dit gaat
worden en verheugen ons
erop het te kunnen lezen.
De planning voor de
uitvoeringen van de
voorstellingen van de
nieuwe 3de productie staan
gepland in maart 2017.
In 2016 gaan we flink aan
de slag met het schrijven
van het script, de
repetities, subsidieaanvragen en alles wat
daar verder bij komt kijken.

Blijf ons volgen
Wilt u ook op de hoogte blijven
van alles wat BTM doen en
van plan is?
Dat kan via onze website:
www.buurttheatermariaberg.nl
of volg ons via Facebook:
Buurttheater Mariaberg

Bezoek onze website!
Ga naar:
www.buurttheatermariaberg.nl

Buurttheater Mariaberg wenst u
allen hele fijne feestdagen en een
mooi, gelukkig en liefdevol

2016

Interesse in deze nieuwsbrief?
Vul op de website het
contactformulier in en wij
sturen u de nieuwsbrief via
mail en/of post toe.

Bedankt voor uw interesse in:
Vereniging Buurttheater
Mariaberg

Vereniging Buurttheater Mariaberg, Chrysantenstraat 18, 6214SZ Maastricht, Tel. 06-57764888
IBAN NL33INGB0006762848, KvK 62931776, www.buurttheatermariaberg.nl

