Vrienden van de Kampanje
In maart hebben we met een groep VRIENDEN
een rondleiding door het Nieuwe Luxor
Theater in Rotterdam gehad en hebben we
‘s avonds de musical ‘Fiddler on the Roof’
gezien. Men vond het theater wel heel groot
en ik hoorde zeggen: ‘’Wat zijn we toch blij
met ons eigen theater!’’ Het was overigens
een zeer geslaagd uitje. U leest erover elders
in de Nieuwsbrief.

Van de voorzitter
Zaterdag 21 april vond in restaurant Stoom
de reünie van de RHBS/MMS plaats, mijn
middelbare school. Uit alle windstreken van
ons land, maar ook uit Frankrijk, Duitsland,
België en Luxemburg kwamen de reünisten
(153 personen) naar de Kampanje.
Het was een stralende dag en wat was ik trots

als voorzitter van de reüniecommissie, om ze
te ontvangen in restaurant Stoom! De serre
en het terras aan het water waren ook erg in
trek om verhalen uit het verleden op te halen.
Kim, Jan Smulders en ik hebben een rondleiding door het Theater gegeven. Opnieuw
was de Kampanje het visitekaartje van onze
stad. Men vond het schitterend.

Op 22 mei gaan we naar het bedrijf van de
sponsor van de KeyKegzaal. Geef u snel op!
En dan is de nieuwe KAMPANJEGIDS weer uit.
Lekker lezen dus en voorstellingen uit-zoeken
voor het nieuwe theaterseizoen 2018/2019.
Op de Previewavond hebben we al een
voorproefje gehad.
Maar nu eerst krijgen we de zomermaanden
met grote evenementen in Den Helder. Keuze
genoeg voor iedereen.
Geniet ervan!
Fia Smit-Weel
Voorzitter

Op bezoek bij
onze sponsor
KeyKeg
Op dinsdag 22 mei kunt u van 20 tot 22
uur een kijkje nemen bij onze sponsor
KeyKeg. Lightweight Containers BV is de
grondlegger van het innovatieve KeyKeg
en UniKeg-systeem.
Het hoofdkantoor bevindt zich in Den
Helder en het USA-kantoor in Chicago. De
KeyKeg en UniKeg fusten worden op drie
productielijnen in de USA, Nederland en
Duitsland geproduceerd. Een vierde lijn is in
Engeland in aanbouw en een vijfde lijn is in
voorbereiding. Als innovatief familiebedrijf
heeft Lightweight Containers BV bij al haar
activiteiten een scherp oog voor het milieu.
Dit bijzondere bedrijf en fijne partner van

de Kampanje zet op 22 mei haar deuren
voor onze vrienden open. Het is interessant
om eens een kijkje achter de schermen te
nemen en de ins en out over dit bedrijf te
weten te komen.

KeyKeg is gevestigd aan de Koperslagersweg
4, een straat bij het Kooypunt te Den Helder.
Vindt u het leuk om te komen, mail dan naar
kimsmit@kampanje.nl of geef uzelf op via
de kassa. De deadline is 15 mei.

Vrienden van
de Kampanje

“Vriendenuitje”
naar Rotterdam
Op woensdagochtend 14 maart om 10.00 uur
was het verzamelen bij de hal van de “Kampanje”: Mooi weer, blije gezichten van bijna honderd
“vrienden van de Kampanje”, een gevarieerd
programma in het vooruitzicht en een luxe dubbeldekker voor de deur. Het zijn ingrediënten om
te genieten van een leuke, interessante en gezellige dag!
En dát werd het ook. Klokslag 10.00 uur vertrokken we welgezind naar Rotterdam. Precies volgens
schema stonden we 12.15 uur voor de deur van
het nieuwe “Luxor Theater” van Rotterdam aan de
voet van de Erasmusbrug.
We werden ontvangen door de directeur van het
“Luxor Theater” de heer Marc van Kaam. Tijdens
zijn inleiding werden we geïnformeerd over de
bouw van het nieuwe “Luxor” en de exploitatie
van grote schouwburgen. Het theater is ontworpen door de Australische architect Peter Wilson.

Met de vijf grote schouwburgen (1500 +stoelen)
in Nederland is een deal gesloten om gezamenlijk
grote producties op de planken te brengen en deze
te rouleren, met als één van de resultaten: de met
sterren overladen musical: ”Fiddler on the Roof”.
Na deze inleiding werden we ingedeeld in twee
groepen en begon de rondleiding door het theater. Het is geweldig om te zien en te ontdekken wat
zich achter de schermen van zo’n groot en nieuw
theater afspeelt. De allernieuwste snufjes zijn verwerkt in de bouw van het theater. Fascinerend om
daar op gewezen te worden en te bekijken.

bezocht eerst het restaurant “New York” in het
nostalgische gebouw van de Holland Amerika Lijn.

Na deze rondgang door het theater waren we toe
aan koffie en een hapje. In diverse groepjes verdween men om, in de drie uur vrije tijd, een stukje
Rotterdam te verkennen. Er was een variatie in
aanbod: met de watertaxi naar de overkant, met
de metro naar het centrum, lopend over de Erasmusbrug naar de markthal of de architectuur van
de Kop van Zuid bewonderen. Een groot gedeelte

Tevreden en voldaan reden we om 23.15 uur terug
richting onze “Kampanje”. Tijdens de terugtocht
werden we traditioneel verwend met een hapje
en een drankje. Dank aan Kim en collega’s voor de
perfecte organisatie van deze dag en op naar het
volgende vriendenuitje.

Om 17.00 uur was het verzamelen voor restaurant
“Leipzig” om te genieten van een voortreffelijk 3
gangendiner. Na afloop van de maaltijd zochten we
onze plaatsen op in het theater voor de voorstelling:
“Fiddler on the Roof”. Velen van ons gezelschap
hadden in 1966 de voorstelling met Lex Goudsmit
gezien. Déze uitvoering met Thomas Acda met een
eigentijdse inbreng van humor, dans en emotie is
zeer geslaagd. We hebben er enorm van genoten.

Max Spetter

Théâtre
du
Jardin
U bevindt zich elders. Maar Waar…..?
Op Hemelvaartsdag, inmiddels vaste prik
voor de liefhebber, 10 mei van 17.00 uur tot
23.00 uur is het tijd voor Théâtre du Jardin:
hét Tuintheaterfestijn van de Noordkop.
Tijdens de vorige editie waren de acteurs
van het Amsterdamse gezelschap ‘De
Theatertroep’ de favorieten van het publiek.
Hilarisch, doldriest en onnavolgbaar. Een
vervolg kon niet uitblijven.

Ze dragen dit jaar de editie van TDJ en spelen
gelijktijdig verschillende voorstellingen die in
carrouselvorm kunnen worden bijgewoond.
Maar ook tussendoor is er veel te genieten.
Ook voor de innerlijke mens wordt gezorgd.
Uitgaan krijgt een nieuwe dimensie. Laat het
ook uw familie en vrienden weten. Uniek in
Nederland!

Eenakterfestival
Op zondag 13 mei 2018 vindt van 13.00
tot 17.30 uur de 22ste editie van het
Helders Eenakterfestival plaats in de
KeyKegzaal van de Kampanje. Een zestal
groepen en personen tonen deze middag
hun toneelkwaliteiten.
De deelnemers zijn: Toneelver. Nieuw Den
Helder, Brandttheater, Toneelgroep ARTI,
Postiljon Theater Producties. Toneelver.
Tovedem en Saam Entertainment.

Kaarten à € 17,50 zijn te koop www.kampanje.nl
U als Vriend heeft
gratis toegang!

Nieuwe theaterseizoen
Op het moment van schrijven, hebben de
Gouden Vrienden net gisteravond hun kaarten
voor het nieuwe seizoen weer gereserveerd.

Wauw, wat is dat weer goed gelukt! Ik kijk
vol belangstelling altijd naar de resultaten
aan het einde van de avond om een beeld te

krijgen van wat is populair en wat niet.
En daar zitten dan uiteraard de te verwachte
toppers bij, maar ook onverwachte resultaten.
Veel van u waren bij de previewavond. Aan
de hand daarvan is Kees van Amstel in de
harten gesloten en al doorgeplaatst naar de
middenzaal! Onze directeur Arjaen Kersten
vertelde daar over nieuwe initiatieven als de
Dinnershow, een musical diner op het podium
van de grote zaal, en over Scotch & Soda,
een dinervoorstelling in de stadshal met veel
acrobatiek. Ook dat vond u leuk merkte ik
gisteravond.
Vrijdag is de verkoop voor vaste klanten en
zondag start de vrije verkoop. Heerlijk als
dat straks weer voorbij is. Aan de hand van
de resultaten ga ik dan plannen bedenken
welke voorstellingen er aandacht behoeven
gedurende het seizoen en wat we er aan gaan
doen om ook die voorstellingen voller te krijgen.
Als u een kijkje neemt op onze website
volgende week dan ziet u hopelijk verschillende
voorstellingen waarbij staat UITVERKOCHT!
Kim Smit

