Beste Vrienden van De Hofnar,
Positieve berichten vanaf het front….
Hallo lieve vrienden, een schrijven van d’n
directeur uit De Hofnar die het af en toe
ook niet meer weet. Onder het mom van:
'Positieve berichten vanaf het front'.
Het duurt wel erg lang allemaal. Ik moet
eerlijk bekennen dat ik het nu onderhand
wel spuugzat begin te worden en dat de
onzekerheid over de nabije toekomst nog
nooit zo groot is geweest als nu…. Maar
goed, de langere termijn ziet er hoopvol uit
en daar houden we dan ook aan vast.

We zitten niet stil: We zullen nog even geduld moeten hebben zoals je weet, maar we staan
in de startblokken!! Als we geluiden horen over dat we weer (beperkt) open kunnen, dan
gaan we als eerste aan de slag met een mooi, divers filmprogramma.
Of er dit seizoen (‘20-’21) nog theatervoorstellingen plaats gaan vinden, ligt aan het aantal
bezoekers dat we mogen ontvangen. Wat sowieso doorgaat zijn ‘de jonge makers’ eind mei.
Hoe staat het nu met De Hofnar: Afgelopen maand heb ik een erg leuk gesprek gehad de
burgemeester van Valkenswaard voor zijn rubriek ‘gesprek met de burgemeester’ voor RTV
VOS. In dit interview hebben we het onder andere gehad over hoe de afgelopen periode
voor ons als theater is verlopen en waar we weer naartoe werken en mee bezig zijn. Als je
nieuwsgierig bent kun je het interview bij de VOS bekijken (klik hier).
Naast het vele verplaatsen/annuleren van voorstellingen de afgelopen maanden zijn we ook
weer bezig met het nieuwe theaterseizoen. De programmering ‘21-’22 is bijna klaar. Een
paar namen die ‘wellicht’ komen (is geheim): Youp, Pieter, Guido, Steven, Richard, Roue,
Eagles, Javier, Percossa, Joris, Slapstick, Huub, Christel, Jacques, Were Di, Dommelecho, de
UNA, de Tonpraters e.v.a.
“Ik zie gelukkig een LICHTPUNT aan het einde van de tunnel: in mijn beleving gaan we
vanaf Val Val D’rie 2021 VOLLE BAK los met een openingsfestival en heel veel nieuwe
voorstellingen met duizenden mensen die ons komen bezoeken. Mensen die lang in de rij
moet staan voor een pilsje of glas wijn (niet te lang). Mensen die elkaar weer omhelzen en
heel veel plezier hebben.”
Bovenstaande schreef ik in december. De tijden zijn inmiddels veranderd en ik verwacht niet
dat het de waarheid wordt. Wel hebben we andere, spannende plannen voor september
ontwikkeld, nog niet wetend of deze door kunnen gaan.
Ik hoop dat het allemaal snel over is en dat we met z’n allen weer aan de drank en het
buffet van Hans kunnen. Ik kijk er enorm naar uit om iedereen te zien in De Hofnar. Tot heel
snel!
Groetjes, Paul L’Herminez

Geen factuur voor de Vrienden!
In maart rolt jaarlijks de factuur van de Vrienden van De Hofnar op je deurmat. Samen met
Paul hebben we besloten om de factuur voor theaterseizoen '21-'22 niet aan jullie te
versturen. Iedereen die momenteel Vriend is, blijft dit automatisch voor het hele nieuwe
theaterseizoen dat officieel in september '21 van start gaat.
We hebben een bijzonder jaar achter de rug en Nederland is nog altijd in lockdown. Het
maakt dat zowel film- als theaterbezoek niet aan de orde is. We missen het, moeten
volhouden en met optimisme vooruitkijken. We zijn ongelofelijk geroerd door het feit dat we
nog steeds 547 Hofnar Vrienden hebben. Bedankt daarvoor! We houden samen vol en
wachten op betere tijden.
Wij hopen dat we 'ons' theater De Hofnar weer snel kunnen bezoeken voor mooie,
ontroerende, vrolijke films en voorstellingen. Zodra dat weer het geval is gaan we ook met
De Hofnar in overleg over nieuwe Vriendenacties.

De Hofnar TheaterThuis
Vanuit je luie stoel thuis theater beleven?
Ja dat kan! Op donderdag 18 maart,
25 maart, 1 april en 8 april kun je genieten
van een gevarieerd programma gemaakt
door en voor Valkenswaard.

donderdag 18 maart
18.30 uur | Potten en pannenconcert (2+)
20.15 uur | | Optreden Dar(l)ing
donderdag 25 maart
18.30 uur | Muziek en beweging (4+) Centrum voor Muziek en Dans
20.15 uur | Preview optreden Jonge Makers (livestream) met aansluitend Elke
Vierveijzer (livestream)
donderdag 1 april
18.30 uur | LaToja Presenteert: Dans lekker mee! (7+)
20.15 uur | Net ff iets anders - Chelsea & Neil Foreman (livestream)
donderdag 8 april
18.30 uur | TikTok workshop (8+) UC Dance
20.15 uur | Live: Valkenswaard Verhaalt (livestream)
Klik hier om naar de speciale pagina van theater De Hofnar te gaan voor de livestream.

De Jonge Makers spelen in mei!
Deze voorstelling is dóór en vóór
Valkenswaard en stond gepland in 2020.
Jonge makers die stilstaan bij 20 jaar
theater De Hofnar in Valkenswaard. Een
kijkje in wat ons prachtige dorp te bieden
had en heeft voor onze vijf jonge makers,
maar ook voor de generaties na hen die
zich momenteel aan het ontplooien zijn!
Op donderdag 20 mei, vrijdag 21 mei en zaterdag 22 mei vindt de muzikale
voorstelling plaats, waarin Neil, Anne, Michiel, Kelly en Erwin jou meenemen in de afgelopen
20 jaar Hofnar en wat dit voor hen betekent heeft. Muziek van toen, muziek van nu of zelfs
speciaal gecomponeerd voor deze avond. Je gaat het allemaal beleven tijdens deze ‘trip
down memorylane’. Dit jaar gaan ze zeker spelen. Live op 1,5 meter of via een livestream.
Houdt de website van De Hofnar in de gaten.
Deze voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt door De Vrienden van De Hofnar en Het
Rabobank Coöperatiefonds.

Alternatieve Brochure theaterseizoen '21-'22
De programmering voor het nieuwe seizoen is in volle gang en wat zitten er al geweldige
namen tussen. Maar hoe onzeker is het nieuwe seizoen? Wanneer mag De Hofnar weer open
en voor hoeveel gasten? Wat gaat door en wat niet? Allemaal vragen waardoor De Hofnar de
‘ouderwetse’ theaterbrochure niet durft uit te brengen. Maar alleen online past ook niet bij
De Hofnar en haar gasten. Daarom gaat De Hofnar vier keer een soort ‘uitladder’
uitbrengen die huis-aan-huis (en natuurlijk ook in De Hofnar) verspreid gaat
worden. Minder uitgebreid, maar wel flexibeler. De eerste editie komt hopelijk eind mei
uit. Dit laatste is nog niet zeker. Hiervan wordt je op de hoogte gehouden door De Hofnar en
de Vrienden.

Woordje van Robert
Hallo Vriendjes, en Vriendinnetjes! Dit klinkt voor de
oudere lezers als het begin van Bassie en Adriaan, en als
je het niet meteen herkende is de kans groot dat je het
nu aan het neuriën bent…of nu..! Of nu…(je moet zo’n
column toch vol krijgen als je niks meemaakt!).
Hier weer een bericht van de voorzitter van de Vrienden!
De wat van wie??? De Vrienden!! Van de Hofnar!! Oh ja,
dat weet ik nog wel, van vroeger! Was best leuk! Ik kan
me al bijna niet meer herinneren wanneer we elkaar voor
het laatst 'live' hebben gezien! En nog erger, ook naar de
nabije toekomst toe blijft het voorlopig vaag! Het enige
theater wat we nog zien komt van het podium in Den
Haag waar de artiesten dagelijks optreden met de op
handen zijnde verkiezingen in aantocht en grossieren in
oneliners, liefst negatief richting de mensen die ons
afgelopen maanden door de COVID ellende heen
probeerden te loodsen. Zeker geen foutloos traject, maar
altijd koersend op de adviezen van een te zake kundige
denktank. Zouden wij met hen willen ruilen? We hadden
altijd een land met 10 miljoen voetbalcoaches, die
beunen nu bij als viroloog.
Maar, het licht aan het eind van de tunnel brandt door de
gestaag op gang komende vaccinaties steeds feller!
Waarschijnlijk kunnen we na Pasen proosten op de
terrassen van de horeca, laten we ons vakantiegeld rollen
in de lokale winkels, kunnen we na een dagje winkelen
weer een vorkje prikken in gezellig restaurant! Pik in
maart en april de Theater Thuis shows mee. In mei
verder met de Jonge Makers, misschien al live! En hopen
dat we vanaf september echt los kunnen! Geen Mark
meer maar Youp, geen Diederik maar Guido! Het voelt
misschien nog niet zo, maar we zijn bezig aan de laatste
loodjes! Nog even volhouden mensen, nog heel even!!!

namens het bestuur van de Vrienden van De Hofnar
met vriendelijke groet,
Robert Mertens
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