
 

 

 

 

Beste Theatermaker, 

 

De wereld staat stil. De theaters zijn leeg. Theatermakers en artiesten zijn op zoek naar mogelijkheden om hun kunsten te vertonen 

via bijvoorbeeld verschillende social mediakanalen. Maar het aanbod is versnipperd en niet iedereen weet waar het te vinden is. 

Daarom wil Theater De Hofnar alle inwoners van Valkenswaard en omstreken, en met name de ouderen in verzorgings- en 

bejaardentehuizen, voorzien van amusement thuis, nu ze niet in staat zijn om onze theatervoorstellingen, concerten en 

evenementen te bezoeken. Daarvoor stellen we onze eigen social mediakanalen open, maar hebben we ook een intensieve 

samenwerking met de lokale omroep van Valkenswaard, de VOS. Op een aantal dagen per week maken we een speciale 

programmering die via de kabel in Valkenswaard en omgeving te bekijken is.  

 

Laat jezelf zien op TV 

Natuurlijk hopen we allemaal dat de theaters binnen afzienbare tijd weer open gaan en dat iedereen weer van jullie voorstellingen 

kan genieten. Maar tot het zover is bieden we je de mogelijkheid om toch zichtbaar te zijn en mensen te laten zien waar je goed in 

bent; toptheater. Daarvoor vragen we jullie medewerking en dagen we jullie uit om jezelf te laten zien. Heb je kwalitatief goede 

registraties van voorstellingen van de afgelopen jaren, en mogen we die uitzenden op ons YouTubekanaal en op de lokale omroep 

VOS? Dan willen we die registraties graag van je ontvangen. 

 

Treed op voor een groot (en klein) publiek! 

Heb je geen opnames maar wil je toch live performen? Dan kan dat ook op een aantal verschillende manieren. Hetzij je neemt zelf 

(een stuk van) je optreden thuis op en deelt dat met ons. Zo kun je het grote (en het kleine) publiek in Valkenswaard en omstreken 

bijvoorbeeld warm maken voor een nieuwe voorstelling. Mocht je niet in staat zijn, of geen mogelijkheid hebben om dat zelf te 

doen, dan stellen wij de theaterzaal van De Hofnar en een camerateam ter beschikking en dan nemen wij dat voor je op. Natuurlijk 

zijn er allerlei voorwaarden waaraan jij en wij moeten voldoen. Zo mag je performance niet langer duren dan een half uur. Ben je 

onderdeel van een groter gezelschap dan mag je je bijdrage met maximaal drie personen opvoeren, gezien de regels van de 

overheid. Neem je het zelf op? Dan moet de opname wel van een goede kwaliteit zijn om uitgezonden te worden. Zowel in beeld 

als geluid. Heb je toch een grotere groep waarmee je iets wil doen? Denk dan eens aan een opname via bijvoorbeeld Zoom of een 

andere online vergadertool waarmee je onafhankelijk van elkaar, elk je eigen stuk kunt spelen. Meer ideeën? Deel ze met ons en 

we bedenken samen een oplossing. 

 

Laat zien wat je kan en deel het! 

Doen jullie mee? Is je enthousiasme nu gewekt en wil je jouw TheaterThuisPerformance delen met het Valkenswaardse publiek? 

Neem dan snel contact met ons op, dan geven we je alle verdere noodzakelijke informatie. Meld je aan via theaterthuis@hofnar.nl 

onder vermelding van TheaterThuisPerformance. Hier kun je ook terecht voor al je vragen en opmerkingen. We zien jullie 

aanmeldingen en reacties graag snel tegemoet. Samen gaan we er een mooi succes van maken! 

 

Het team van 

De Hofnar TheaterThuisPerformance 

 

 


