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Zelfs in coronatijd bleef de club van Vrienden van
De Hofnar groeien.
We tellen nu 570 Vrienden.
Wat een boel Vrienden zijn dat!

Hallo Vrienden van De Hofnar,
Hopelijk heeft iedereen genoten van een
heerlijke zomervakantie.
Inmiddels staat het nieuwe theaterseizoen
voor de deur. Sterker nog, het is
begonnen.
We draaien weer “volle bak’’ voorstellingen
en films. En het is druk, erg druk.
Indeling theaterzaal, geen café
chantant setting meer
Tot op heden hebben we bezoekers op 1,5
meter ontvangen bij een film- of een
theatervoorstelling. De zaal is weer
omgebouwd naar de normale
zaalopstelling.

Coronatoegangsbewijs
Hoewel we geprobeerd hebben dit zo lang mogelijk te vermijden kunnen we er niet aan
ontkomen. Vanaf 25 september zijn we, net als alle andere theaters, moeten gaan werken
met coronatoegangsbewijzen. Anders gaan de theatervoorstellingen niet door.
Coronabewijs, wat houdt dit in?
Wanneer de geplande maatregelen vanaf 25 september gaan gelden, dienen alle
theaterbezoekers:
een vaccinatiebewijs te tonen bij de entree
of een herstelbewijs te tonen bij entree
of een negatief testbewijs tonen bij de entree

of een negatief testbewijs tonen bij de entree
Ik vind het, als directeur van De Hofnar, een moeilijke tijd. Ik krijg mails en appjes van
mensen die mij beschuldigen van discriminatie en nog veel ergere zaken. Dat is niet fijn,
maar ik laat het allemaal op z’n beloop. Als theater hebben we geen keus; het is of dicht of
met Coronatoegangsbewijs.
Genoeg hierover….
Het loopt als een trein, het bezoek bij voorstellingen en de films. In oktober hebben we al
bijna 4 à 5 uitverkochte zalen en de verkoop blijft maar doorgaan. We worden hier heel erg
blij van. Eindelijk weer aan de gang en positief de toekomst in.
Dat James Bond nu in Valkenswaard draait is het gevolg van onze filmhuis-investering van
1,5 jaar geleden. Ik vind het heel stoer dat James nu al in ons theater staat.
Ook wil ik even vermelden dat we verregaande samenwerkingen zijn aangegaan met het
Vogelverschrikkerfestival. Het BubbeltjesBrunchConcert, de Mosselavond en ander
activiteiten vinden plaats in De Hofnar. Onder andere met een avond Simone Kleinsma.
Ik hoop dat jullie in grote getalen zullen komen en dat we snel weer terug kunnen naar de
oude situatie zodat we allemaal naar on heerlijk theater- en filmaanbod kunnen komen
kijken.
Mochten jullie vragen, opmerkingen of iets anders hebben dan kun je ons altijd bellen of
mailen.
Hopend op betere tijden,
met vriendelijke groet en tot snel!
Paul L’Herminez

Vrienden ontmoeten elkaar tijdens de Vrienden
Filmavond!
We hebben iets nieuws. Vrienden ontmoeten Vrienden.
Een filmavond waarop alleen Vrienden van De Hofnar zijn
uitgenodigd. Wij bieden 2 films aan en jij mag kiezen.
Op woensdagavond 10 november 'Hermitage The Power
of Art' en woensdagavond 17 november 'Eiffel'.
Binnenkort ontvang je de uitnodiging in je mailbox,
met daarin alle informatie over hoe jij je kan
aanmelden!

Onderstaand alvast wat achtergrond over beide films, dan kan je je alvast verheugen.
Hermitage The Power of Art | woensdagavond 10 november
Een documentaire uit 2019 over de befaamde Hermitage in Sint-Petersburg. Aan bod komen
de rijke geschiedenis van het gebouw, die van de stad en de mensen die er geleefd hebben

te midden van kunst, literatuur, muziek en poëzie.
Eiffel | woensdagavond 17 november
Een waargebeurd verhaal. Ingenieur Gustave Eiffel wordt gevraagd een spectaculair ontwerp
te maken voor de Wereldtentoonstelling van 1889 in Parijs. Een grote liefde uit zijn verleden
kruist zijn pad. De lang verloren en verboden passie tussen die twee inspireert Eiffel tot het
ontwerpen van de wereldberoemde Eiffeltoren.This is a text block. You can use it to add text
to your template.

Aangepaste Vriendenvoordelen '21-'22
Je hebt 4 dagen voorrang op het reserveren van kaarten (max. 2 per voorstelling)
voor alle theatervoorstellingen in de periode sep t/m juli 2022;
Je mag op inschrijving naar een van de 2 filmavonden in de periode sep t/m dec
2021. Je ontvangt binnenkort meer informatie;
Bij Vrienden worden geen reserveringskosten in rekening gebracht;
Je bent automatisch filmpashouder* en ontvangt € 1,50 korting bij volwassenfilms
waar een pasprijs vermeld staat;
Een aantal keer per seizoen ontvang je vanuit de Vriendenstichting een Last-minute
Vriendenactie, waarbij je voor slechts € 10,- een geselecteerde voorstelling kunt
bezoeken;
Een aantal keer per jaar ontvang je van ons een (digitaal) Vriendenbulletin met
nieuwtjes, informatie en wetenswaardigheden over De Hofnar en activiteiten van De
Vrienden.
*Door de huidige onzekere tijden heeft De Hofnar in samenspraak met de
theaterproducenten moeten besluiten om geen pasprijzen meer te hanteren bij
theatervoorstellingen. Hierdoor komt de Hofnarpas vanaf seizoen 2021-2022 te vervallen.
De Filmpas komt hiervoor in de plaats, waarbij je bij alle volwassenfilms € 1,50 korting
krijgt.
Je Vriendenlidmaatschap is persoonsgebonden

Nieuw Vriendenvoordeel!
Naast de Last-minute Vriendenactie waarin we op het
laatste moment een voorstelling aanbieden voor €10,zijn we dit seizoen ook gestart met Last-minute Filmactie.
Een aantal keer per seizoen ontvang je 2 dagen voor een
filmvertoning, geheel willekeurig, de uitnodiging van een
film voor slechts €5,-.

Woordje van Robert
Je bent waarschijnlijk doof, blind en volledig digibiel wil

je niet hebben meegekregen dat de nieuwe ‘Bond’
uiteindelijk in première is gegaan. En wel met de in
Corona tijd voor velen tot levensmotto verheven titel ‘No
Time to Die’. En we zijn er nog, dus dat lijkt gelukt! Het is
Daniel Craig’s laatste optreden als 007, en de
onvermijdelijke discussie omtrent zijn opvolging wordt al
maanden gevoerd in de media. En uiteraard ontkomt
Bond niet aan de trend hem meer realistisch te maken.
Weg met de blanke wodka martini slurpende
testosteronbom, die in zijn Aston Martin van de ene naar
de andere, door wulpse dames, bevolkte slaapkamer
rijdt! Het gerucht gaat dat Dubbel 00 in de volgende
versie wellicht door een donkere (geen probleem) vrouw
(ik leg mijn hoofd op het hakblok van alle vrouwelijke
lezers maar kom op!) gespeeld gaat worden omdat dit
beter bij de tijdsgeest zou aansluiten. Nou ja! Met dit
argument zou ik er ook vol voor verandering gaan! Als we
zoeken naar een realistische Bond in een wereld met
40% obesitas, dan ook weg met dat nare afgetrainde
lichaam! We gooien er een lichte handicap tegenaan,
vervangen de wodka martini door Kefirdrank, de Aston
door een bakfiets en na een goed gesprek met de ‘Boef
van Dienst’ duikt Bond in bed met zijn beste vriend. De
dubbel 00 wordt 3x niks en de nieuwe titel “Time to Die”!
Help! Laat dit een oproep zijn van alle ouderwetse
macho’s (waaronder ik) tot behoud van ons laatste
bastion van ultieme mannelijkheid! Handen af van Bond…
please?
Bond en nog veel meer andere films zie je overigens ook
bij ons in de Hofnar!
Ik ben er weer bij, jullie ook?

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