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Eindelijk is het zover. The

Addams Family is in Gronin-

gen. Vijf trailers zijn uitgela-

den en er is druk gebouwd in

onze theaterzaal aan deze

megaproductie. Voordat de

voorstelling daadwerkelijk te

zien is, zijn er al vele uren

gewerkt door tientallen men-

sen.

2 volle dagen werken 28

technici aan het decor, de

belichting en het geluid. De

productie heeft een grote

decoropbouw met onder

andere 2 draaischijven en een

verhoogde showvloer. De

decorwisselingen zijn gepro-

grammeerd in de computer

die de trekker aanstuurt

waaraan de decorstukken

hangen. Een precisiewerk,

want je moet er niet aan

denken dat een bepaald

decorstuk op het verkeerde

moment of op de verkeerde

plaats naar beneden komt.

Wanneer de voorbereidingen

op het toneel vorderen, ko-

men de andere medewerkers

en de cast aan in het theater.

In het geval van The Addams

Family zijn dit 20 castleden, 8

bandleden, 3 kleedsters en 5

visagisten en de companyma-

nager. Bij het zien van de

voorstelling zult u zich besef-

fen dat het voor hen allen

keihard werken is. In totaal

komt de productie met 60

personen, die 3 weken vertoe-

ven in het mooie Groningen.

Dit is het vierde achtereen-

volgende jaar dat we een

grote productie presenteren

die meerdere weken te zien is

in ons theater. In 2015 begon-

nen we met War Horse, daar-

na volgden De Tweeling en

Fiddler on the Roof. Voorstel-

lingen geproduceerd in op-

dracht van de Theaterallian-

tie, een samenwerking tussen

de zes grootste theaters in

Nederland waar MartiniPlaza

ook toebehoort.

The Addams Family is de

nieuwe Nederlandse bewer-

king van de Broadway hit-

musical en de grootste, rei-

zende productie dit seizoen.

In deze macaber humoristi-

sche musical zullen onder

meer Pia Douwes, Johnny

Kraaijkamp, Tony Neef en

Marjolein Teepen te zien zijn

van hun meest duistere kant;

die is zowel bloedstollend,

gepassioneerd als vol zwarte

humor. Een absolute aanra-

der!

Tip: boek een backstage tour

en krijg een uniek kijkje

achter de schermen…

Annerie Knol, Programmeur

MartiniPlaza

Foto: MartiniPlaza.

The Addams Family in
Groningen
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In Die ene student vertellen

docenten van het Alfa-college over

studenten die hen zijn bijgeble-

ven, hen hebben geraakt of hun

kijk op het vak hebben veranderd.

Ditmaal vertelt docent NT2

(Nederlands als tweede taal)

Mariëlle Bieleman (46) over

student Habib (toen 20).

Als vluchteling uit Afghanis-

tan hield niks Habib tegen

om zijn ambitie waar te

maken: bondscoach taekwon-

do worden. Docent Mariëlle

bewondert zijn doorzettings-

vermogen én wat Habib op

zijn beurt teruggeeft. ,,In de

kleine stacaravan stonden

Afghaanse hapjes voor me.

Habib had - zo gastvrij als

vluchtelingen vaak zijn -

samen met zijn huisgenoten

wat voor me klaargemaakt.

Als jonge docent bezocht ik al

mijn NT2-studenten in hun

AZC. Vond het belangrijk om

te ervaren hoe hun leven

eruitzag. Habib deelde een

stapelbed met een vreemde,

in een piepklein kamertje. En

er woonden nóg 4 vluchtelin-

gen in die caravan. Dag in dag

uit in andermans adem, soms

jarenlang. Ik vond het moei-

lijk en confronterend om te

zien”

,,Des te meer bewondering

had ik voor het doorzettings-

vermogen van Habib. Op zijn

nachtkastje lag een lijstje

met wat hij allemaal wilde

bereiken, waaronder bonds-

coach taekwondo worden.”

„Binnen de klas viel die ont-

zettende drive me ook op.

Habib leefde in Afghanistan

al voor de sport, hier in Ne-

derland ging hij voor zijn

diploma Sport en Bewegen.

Habib zette de klas op z’n

kop met zijn spectaculaire

taekwondo-sprongen, bracht

een geweldige sfeer met zich

mee. En stond stevig in zijn

schoenen. Als ik hem voor de

klas zette en er begonnen wat

medestudenten te kletsen,

zei hij: ‘Ik ga dit niet 5 keer

herhalen, hoor’. Dat is nou

lesgeven, complimenteerde

ik hem.”

Schril contrast
,,In het begin was Habib

euforisch: onderweg naar

Nederland had hij al 5 keer

dood kunnen gaan, hij heeft

het gehaald. Later merkte ik

dat het besef kwam. Dat het

misschien niet normaal is dat

er elke dag mensen om je

heen doodgaan.”

„Habib vertelde me dat hij

van binnen huilde terwijl hij -

op aandringen van zijn huis-

genoten - ook eens op de

dansvloer van de discotheek

in Zevenhuizen stond. Jonge-

ren om hem heen stonden

onbezorgd te dansen, terwijl

hij bezorgd was of hij über-

haupt wel in dit land kon

blijven. Dat raakte me ontzet-

tend.”

„Ik probeerde Habib het

gevoel te geven dat wij hem

de moeite waard vonden.

Door de klas mee te nemen

naar een sportwinkel bijvoor-

beeld, waar ze op kosten van

het Alfa-college geschikte

sportschoenen mochten

uitzoeken. En door later de

bezwaarbrief van Habibs

advocaat te ondertekenen,

toen hem werd verteld het

land te moeten verlaten.”

„Het voelde zo onrechtvaar-

dig: Habib gaf al vrijwillig

gymlessen op een AZC-basis-

school, verzorgde taekwondo-

trainingen en sprak goed

Nederlands. Gelukkig mocht

hij toen definitief blijven.”

Uitgekomen droom
,,Habibs droom kwam uit: hij

werd uiteindelijk Nederlands

bondscoach teakwondo. Hij

heeft nu een eigen teakwon-

do-school en coachingbedrijf,

verzorgt gratis huiswerkbege-

leiding aan jongeren en bege-

leidt jongeren met ernstige

gedragsproblemen. Habib is

nu zelfs een collega: hij geeft

les bij Sport en Bewegen en is

mentor bij een Entree-oplei-

ding. Dat maakt me ongeloof-

lijk trots.”

,,Ik ben er van overtuigd dat

je met liefde, passie en be-

trokkenheid bij nieuwko-

mers als Habib echt een

verschil kunt maken. Ik heb

ook in het hbo gewerkt, maar

ik heb het gevoel dat ik hier

meer nodig ben. Een belang-

rijk onderdeel zijn van ie-

mands nieuwe leven maakt

mijn werk heel dankbaar. En

ik vind het prachtig om te

zien dat Habib zich op zijn

beurt ontzettend inzet voor

de waarden die ik zelf zo

belangrijk vind. Dat maakt

voor mij de cirkel rond.”

Docent Mariëlle Bieleman en student Habib. Foto: Alfa-college.

Die ene student: Habib
Als vluchteling uit Afghanistan hield niks Habib tegen om zijn ambitie waar te maken: bondscoach

taekwondo worden. Docent Mariëlle bewondert zijn doorzettingsvermogen én wat hij teruggeeft.
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Tip van de Programmeur

Plameco Groningen
Hoofdweg 220, 9765 CL Paterswolde 050 309 00 73

“Klassiek, modern of juist een beetje edgy:
ons assortiment is heel divers”, vertelt Jan

Wijksta enthousiast. “Sfeervolle accenten zijn

mogelijk door bijvoorbeeld het aanbrengen

van aangepaste ledverlichting, geheel volgens

de wensen van de klant.” Er is bij Plameco

keuze uit een mooi assortiment lampen:

functionele verlichting, sfeerverlichting of een

combinatie van beide. Bij het eindresultaat

lijkt het of de hele ruimte een metamorfose

heeft ondergaan. En dat alles in één dag

gerealiseerd. “Onze kracht ligt zowel in het

Plameco-plafonds, bekend van diverse tv-programma’s RTL, zijn in ruim honderd kleuren en
varianten leverbaar. Voor elk interieur is er wel een passend plafond. Bijna alles kan: van mat,
structuur tot hoogglans. Ja, zelfs een foto-plafond behoort tot de mogelijkheden.

kwaliteits-product, als in de vakkundige

montage. Want hierbij kunnen de grote

meubels in de ruimte gewoon blijven staan”,

aldus Jan Wijksta. Het unieke systeem van

Plameco garandeert een glad en strak plafond,

met opmerkelijke voordelen: de plafonds zijn

onderhoudsvriendelijk, antistatisch, brandveilig

en vochtbestendig. Nieuwsgierig geworden?

Kom dan langs in onze showroom op vrijdag

25 en zaterdag 26 januari. De koie staat klaar

van 10.00 tot 16.00 uur. De showroom is te

vinden aan de Hoofdweg 220 in Paterswolde.

25 en 26 januari
10 - 16 uur

EEN PRAKTISCH PLAFOND,
mooi & onderhoudsvriendelijk!

MEERSTAD

In 2018 zijn circa 200 wonin-

gen verkocht in Meerstad.

Dat is een verdubbeling ten

opzichte van 2017. In Meer-

stad staan nu in totaal 356

woningen en zijn 184 wonin-

gen in aanbouw. Er wonen

circa 850 Meerstadjers. Van-

wege grote vraag naar wonin-

gen, werkt Bureau Meerstad

aan uitbreidingsplannen.

Topjaar voor Meerstad


