
Wist je dat jij automatisch Vriend bent voor
het theaterseizoen '21-'22 als je deze
nieuwsbrief ontvangt. Het is niet nodig om
je opnieuw aan te melden en er volgt ook
geen factuur tot maart '22.

 

Hallo Vrienden van De Hofnar,

Wat ben ik blij om te kunnen zeggen dat
we nu eindelijk open zijn. Het waren lange
maanden, maar we hebben nu uitzicht op
betere tijden. En wat ben ik blij dat jullie er
nog zijn.

Sinds afgelopen week draaien we weer
diverse films voor jong en oud. De films
worden overdag en in de avond vertoond in
onze mooie zaal met Café Chantant
opstelling. Dit blijven we de hele zomer
doen! Vanaf het nieuwe seizoen wordt de
zaalopstelling weer zoals vanouds,
waardoor we hopelijk vanaf eind augustus
weer ‘volle bak’ kunnen draaien. We hopen
je binnenkort bij een van de films te zien.

Terrasje pakken
Sinds kort kun je voorafgaand aan de film of overdag gezellig plaatsnemen op ons nieuwe
terras. Dit terras wordt in de komende weken voorzien van nieuwe tafels en stoelen. Ook zal
het Hofnarplein, deze week, op de schop gaan, waardoor je bij aankomst en vanaf ons terras
uitkijkt op meer groen. 

Veel moois deze zomer! 

Nieuw theaterseizoen
En dan natuurlijk ook het nieuwe theaterseizoen! We gaan komende week naar buiten met
het nieuwe programma en ik kan zeggen dat 2021-2022 een mooi, zeer vol en divers
seizoen wordt.
Ik kan al verklappen dat Simone Kleinsma, Karin Bloemen & Cor Bakker, Richard
Groenendijk, Rob Scheepers, Youp van ‘t Hek en Guido Weijers naar De Hofnar komen. Dit
zijn slechts een paar namen uit het professionele aanbod. 

Regionaal hebben we ongeveer 100 avonden gevuld, een ongekend aantal. Onder andere de
UNA, de Dommelecho en de musical van de Were Di.

Vanaf donderdag 17 juni kun je het hele aanbod op onze website bewonderen en als eerste
kaarten bemachtigen voor een of meerdere voorstellingen. 

We hebben er heel veel zin in!

Groetjes, Paul L’Herminez

Gloednieuw theaterprogramma. Reserveren met
voorrang!

Vanaf donderdag 17 juni is het programma voor jou
beschikbaar op www.hofnar.nl. Als Vriend heb je 4 dagen
voorrang bij het reserveren van kaarten.

Op donderdag 17 juni kun je vanaf 9.00 uur online
bestellen op www.hofnar.nl. 

Voor vragen kun je terecht bij de kaartverkoopbalie van
ma t/m vr tussen 13.00 uur - 17.00 uur, bel naar (040)
2074010 tijdens deze openingstijden of kijk
op www.hofnar.nl/veelgestelde-vragen.

Boek snel dat avondje gezelligheid! 

 

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 5 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

Theateragenda

Dit seizoen geen traditionele theaterbrochure maar wel
een theateragenda. Het is een 
soort ‘uitladder’ die huis-aan-huis (en natuurlijk ook in De
Hofnar) verspreid gaat worden via het Valkenswaards
Weekblad. Minder uitgebreid, maar wel flexibeler. De
eerste editie komt in de week van 23 juni. Vanaf 17 juni
kun je de theateragenda ook ophalen in De Hofnar.

Woordje van Robert

Dit is een belangrijk bericht van uw vrijetijds adviseur!

Dankzij (of ondanks zo u wilt) onze regering, de RIVM,
het CMT, de GGD-en, huisartsen en Tierry heeft iedereen
die dit leest waarschijnlijk 1 of meerdere prikken gehad
en kunnen we er weer op uit! De wereld gaat weer open!
Gedaan met avond aan avond “Boer zoekt genderneutrale
levensvorm met als doel het opbouwen van een voor
beiden acceptabele relatiesfeer achtig voortbestaan,
waarin grenzen wel kunnen maar niet per definitie
aangegeven hoeven te worden. 

Geen Heel Holland Hakt meer. Klaar met de eindeloze parade aan opgekweekte feest
keeltjes die zich, voorbereidend op een bestaan als B artiest, in weet ik wat voor
talentenjacht-format door de vorige generatie B artiesten laat afzeiken”. (Ik vind Ali B een
topper maar als ik nu een ton kon verdienen door zijn 3 grootste hits te neuriën wordt het
toch droog brood vanavond).

Het hoeft niet meer! We gaan het terras op! Het restaurant in! Hollend naar het Theater!
Juichend op de tribune! Bakkend op een ver strand! Cultuur snuivend in het museum! Maar
PAS OP!  Ik heb van meerdere medewerkers in de geestelijke  gezondheidszorg gehoord dat
ze vrezen dat na een periode van afgedwongen inactiviteit er een nieuwe bedreiging op de
loer ligt. Er wordt een flinke epidemie van stress verwacht: Keuze Stress! Daarom heb ik mij
voorgenomen jullie hiervoor te waarschuwen! Dus Bij Deze! Een gewaarschuwd mens telt
voor twee. Kunt u dubbel zoveel doen in de helft van de tijd… of zoiets. Tot gauw!

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