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Middeleeuwse kluchten en tafelspelen
Beste cultuurliefhebber,

Nijmegen, april 2017

Stichting KunstKeetFestival richt zich op het opnieuw opvoeren van Middeleeuwse kluchten en
tafelspelen.
Wij, zeven (semi) professionele acteurs, zien het als een fascinerende uitdaging om de soms moeilijk
te begrijpen teksten van de eeuwenoude kluchten en tafelspelen toegankelijk te maken voor een zo
breed mogelijk publiek!
Vanaf 2013 hebben we vijf kluchten en tafelspelen geproduceerd en met veel succes opgevoerd op
diverse locaties (Van den Droncken man ende zijn wijf, De Buskenblazer, Lippijn, Nu Noch en De Heks).
We willen graag door met een zesde klucht: het bijzondere schandaleuze en komische spel
De Blote voeten broeders (De Bervoete bruers) uit 1559. Studenten van de Radboud universiteit zijn o.l.v.
Prof.dr. Johan Oosterman en Dr. Margit Rem samen met ons deze klucht aan het vertalen.
Deze klucht is vooral zo bijzonder, omdat er indertijd door de Minderbroeders een rechtszaak is
aangespannen tegen de makers ervan. Zij vonden dat zij belachelijk werden gemaakt. Vrijheid van
meningsuiting in de 16e eeuw!
Hoewel alle betrokkenen belangeloos acteren, regisseren of zich anderszins inzetten, kost het geld om
deze productie te realiseren. Denk aan kostuums, attributen, drukwerk en huur van repetitieruimten.

Ondersteun ons! Word Blote Voeten Broeder Geselle en doneer een kleine bijdrage.
Je krijgt er ook wat voor terug:
Geselle € 10,00 (Uitnodiging voor een persoon Première De Blote voeten broeders)
Geselle € 25,00 (Uitnodiging voor twee personen Première De Blote voeten broeders + 2 consumpties)
Geselle € 35,00 (Uitnodiging voor twee personen Première De Blote voeten broeders + 2 consumpties
en een exemplaar van de door ons uitgegeven bundel “De strijd om de broek” met 6 middeleeuwse
tafelspelen)
Meer weten over ons? www.kunstkeetfestival.nl
Wil je ons ondersteunen?
Stort dan je bijdrage op NL20RABO0108598373 t.n.v. Stichting KunstKeetFestival
o.v.v. je naam en Geselle BVB.
Vergeet niet om deze e-mail/brief te beantwoorden (info@kunstkeetfestival.nl) met een opgave van je
naam, adres, postcode, en telefoonnummer. We kunnen je dan van de voortgang op de hoogte houden.
Alvast ontzettend bedankt.
Mede namens de acteurs Greet Vos, Lucia Bomert, Jenne van Herpen, Rob Marrevee, Marion
Cloosterman en Marco van Dijk,
Johan Koeleman						Cok Buijs
Producent, acteur 					Voorzitter
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