
Beste Vrienden van De Hofnar,

Fijn dat ik weer de gelegenheid heb om
jullie te berichten. Er is heel veel gebeurd
in en rondom De Hofnar. We zijn open en
blijven open!

Dat dacht ik een maand geleden
tenminste. Inmiddels zijn we weer twee
weken gesloten geweest en zijn we terug
bij maximaal 30 bezoekers in de
theaterzaal. Het voelt als een flinke
domper.

Met deze hoeveelheden aan bezoekers is theater bijna onmogelijk. Zowel financieel als qua
beleving. Dus hebben we bijna alle voorstellingen tot en met 31 december van dit jaar
verplaatst naar het voorjaar van 2021.

We draaien films, veel films. Mooie gloednieuwe titels en in de kerstvakantie zelfs 4
vertoningen per dag. Door een breed filmprogramma aan te bieden trachten we voor jong
en oud een Corona-veilig uitje te bieden. Ik ben blij dat we hiermee toch een leuk en veilig
bezoek kunnen realiseren. 

Januari 2021
Vanaf begin januari staan er weer theatervoorstellingen geprogrammeerd. Een mooi
gevarieerd programma. Volledig gebaseerd op 1,5 meter. Dus maximaal 106 mensen in de
theaterzaal. Ik HOOP dat we dat gaan halen en dat we niet blijven steken op de regel van
maximaal 30 bezoekers. Dat zou voor De Hofnar en vele andere theaters grote problemen
met zich meebrengen. De verplaatsingen van voorstellingen en tournees zijn dan niet te
overzien.

Ik vind het persoonlijk heel erg moeilijk en frustrerend om beelden te zien van volle
winkelstraten, verkoop-stuntacties, drukke demonstraties om vervolgens wekelijks artiesten
te spreken die op weg zijn naar een sollicitatiegesprek. Ook het gemis van repetities en
optredens van Valkenswaardse verenigingen gaat me aan het hart. Het is verdrietig want wij
en vele andere theaters hebben werkelijk alles op alles gezet om ervoor te zorgen dat je op
veilige wijze het theater kan bezoeken.

Alsjeblieft mensen, denk aan ons en houd je aan de regels!

Wat er na 1 januari gaat gebeuren weet ik niet, maar ik vrees dat we nog niet van al die
beperkende maatregelen af zijn. Mocht dat wel zo zijn dan beloof ik dat we gaan verrassen
met een mooi theaterprogramma. Een theaterprogramma om heerlijk van te genieten en dat
als vanouds amuseert en verrijkt. Verandert er niets? Dan zal het team van De Hofnar
wederom een flinke pot janken, de planning omgooien en je proberen te verrassen met
andere mogelijkheden.

Ik zie gelukkig een LICHTPUNT aan het einde van 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.

We worstelen met de gedachten hoe we jullie als Vrienden in deze tijd privileges kunnen
geven. Momenteel zijn er geen pas prijzen, geen brochure presentatie-avonden en geen
last-minute acties voor jullie als Vriend van De Hofnar. Wat zijn we dankbaar dat jullie
ons desondanks in grote getalen blijven steunen. Dankjewel daarvoor!

Groetjes, Paul L’Herminez

Filmvoucher nog te gebruiken tot en met 31 december 2020!

In september ontvingen alle Vrienden 2 vrijkaartjes voor een film naar keuze. Er is de
afgelopen maanden al veel gebruik gemaakt van deze filmvoucher. Mocht je nog niet zijn
toegekomen aan een avondje film of was je nog in afwachting van een aansprekende film,
maak dan nu snel gebruik van je voucher. De vrijkaartjes kan je tot en met 31 december
2020 inwisselen.

Helaas is de horeca niet geopend en is het niet mogelijk om de consumptiebonnen (bij de
voucher) in te wisselen als je naar de film gaat. Bewaar ze echter wel. Ze blijven geldig tot
en met het einde van het huidig theaterseizoen.

Het actuele filmprogramma vind je hier.

Handig om te weten:

je kan de kaartjes online reserveren. Ga naar www.hofnar.nl en selecteer het aantal
gewenste kaarten (max. 2 kaarten per voucher) bij een film naar keuze. In stap 5 van
het bestelproces, na het inloggen met het mailadres dat bij de Hofnar bekend is en
waar je vriendenpas aan gekoppeld is, worden de vrijkaarten automatisch verrekend
en krijg je de e-tickets van de film per mail toegestuurd.
je kan uiteraard ook bellen (ma tot en met vrij van 13.00 - 17.00 uur) of mailen
(kaartverkoop@hofnar.nl) met de kaartverkoopbalie.

Na een bijzonder jaar kijken we met
vertrouwen uit naar een gezond 2021.

Wij wensen jou en je naasten
fijne feestdagen & een 2021
vol ontmoetingen!

Woordje van Robert

Hallo Vrienden!

Lang niet gezien! En hiermee is de toon wel weer gezet,
na een aarzelend theaterbegin na de zomer werd het
podiumzaadje in de kiem gesmoord. Het Hofnarwiel
kwam weer volledig tot stilstand maar sinds kort is de
filmtak weer geopend. En met succes. Tot mijn grote
vreugde heb ik al diverse malen als last minute beslisser
achter het net gevist, wat betekent dat het goed
gaat! Het wachten is op meer! De lichtpuntjes die steeds
meer dichter bij komen zijn de diverse corona vaccins.

Het verbaast mij dat er onder toch zo’n 30-40% van de mensen onrust heerst. Het kan toch
niet veilig zijn zo’n snel ontwikkeld vaccin? Gelukkig ben ik naast voorzitter ook een van de
zelfbenoemde corona-experts, lees door en overdonder je vrienden in de discussie…

Los van dat, ik denk dat de gemiddelde medemens (behalve Trump) geen idee heeft hoelang
de ontwikkeling van een vaccin normaal duurt, moeten we ons realiseren dat alle knappe
koppen van de westerse wereld (behalve Trump) alles uit hun handen hebben laten vallen
om zich op de ontwikkeling van dit vaccin te storten, dat is nooit eerder vertoond.

Daarnaast is het geen volledig nieuw onderzoek, SARS en MERS waren soortgelijke
Coronavirussen en daar is al veel onderzoek naar gedaan wat nu bij COVID-19 van pas
kwam. Alle bekende vaccins geven eigenlijk alleen bijwerkingen op korte termijn en deze
zijn in uitgebreide onderzoeken onder 30-45.000 personen per vaccin niet aan het licht
gekomen.

De langetermijneffecten kan ik wel voorspellen. Komende zomer kunnen we elkaar weer
knuffelen, we kunnen zonder 1,5 meter weer bij onze ouders en grootouders op bezoek, we
zitten massaal weer op een terrasje in de zon aan de cocktails, boeken een reisje naar
Verwegistan en na een heerlijk dinertje duiken we het Theater in! Kom maar op met die
prik!

Met VRIENDelijke groet, Robert

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