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Korte wandeling
Leesclub I
Koffie-uurtje
Leesclub III
Lange wandeling
Lezing: Parisiennes herken
je aan hun benen
Leesclub II
Film Foroxity

Zondag
6 februari
14.30 uur

Zondag 6 februari is er het maandelijkse koffie-uurtje. Iedereen is welkom in
hotel-restaurant de Limbourg aan de Markt te Sittard. Er is altijd een
bestuurslid aanwezig. En iemand van de werkgroep.

Dinsdag
15 februari
14.00 uur

Lezing: Parisiennes herken je aan hun benen. Door Dhr. Andy Arnts
In de causerie ‘Parisiennes herken je aan hun benen’ komen komische, curieuze
en meeslepende momenten samen in één boeiend programma.
Aan de hand van zijn nieuwe verhalenbundel maken we kennis met Andy Arnts’
een kleine tour de France. Zo ontmoeten we La belle Otero, de
temperamentvolle courtisane die als variété danseres furore maakte in Parijs
en daar tal van prinsen, vorsten en andere rijke heren het hoofd op hol bracht.
Ook in het titelverhaal wordt duidelijk hoe geraffineerd Parisiennes kunnen zijn
in hun zoektocht naar de ideale minnaar. Naast Parijse dames passeren andere
bijzondere personages de revue. Zoals Ferdinand Cheval, de legendarische
dorpspostbode die dertig jaar bouwde aan zijn exotische Palais Idéal, dat
inmiddels tot nationaal monument is verheven. Herkenbaar voor iedereen die
weleens in Frankrijk is geweest, is verder het hilarische relaas van kapper
Charles, die ‘haarfijn’ uitlegt waarom Nederlanders nooit vloeiend Frans zullen
spreken. Alle verhalen worden rijkelijk geïllustreerd met beeld- en
filmmateriaal.
AANMELDEN bij Mien Huijnen: 06-36119520; whahuijnen@home.nl

Vrijdag
18 februari
13.30 uur
Foroxity

Film: West Side Story
De film West Side Story wordt speciaal voor onze leden en introducés gedraaid
in Foroxity. U kunt vooraf zelf een kaartje kopen bij de kassa. Kosten € 10,50
p.p. inclusief een kop koffie/ thee en stuk vlaai in de pauze ( de film duurt 2,5
uur daarom wordt er een pauze in gelast), in de foyer. Start film is om 13.30
uur. U kunt vanaf 13.00 uur kaartjes kopen.
In verband met het bestellen van vlaaien, wil de medewerkster van Foroxity
graag weten hoeveel mensen worden verwacht. Daarom dient u zich aan te
melden voor de film. Dat kan door een mail te sturen naar tlatour@home.nl of
een telefoontje naar Toos Latour ( inspreken mag) 046- 4525185 of een
envelop met daarop uw naam, lidnr en telefoonnummer. (Let op! Geen geld in
de envelop,
u betaalt aan de kassa!) Vóór 15 februari aanmelden bij Toos.
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Inhoud van de film:
Een verwoede strijd in de straten van Manhattan tussen de Pools-Amerikaanse
Jets en de Puerto Ricaanse Sharks, het moderne Romeo & Julia-verhaal en de
denderende muziek, dans en het onweerstaanbare vingerknippen.
We hebben het hier natuurlijk over West Side Story (2021), de iconische
musical die nu door Steven Spielberg opnieuw naar het witte doek wordt
gebracht.
Een remake van een klassieker; je moet je er maar aan durven wagen.
Spielberg deinst er niet van terug. Een uitdagende klus en hij weet hem
overtuigend te klaren. Op sommige vlakken is de nieuwe film misschien wel
beter dan z'n origineel: de choreografieën zijn strakker, de cinematografie is
groots, poëtisch en kleurrijk en het verhaal neemt zijn personages serieuzer.
Tony en Maria worden gespeeld door Ansel Elgort en Rachel Zegler. Zegler
maakt in de musical haar debuut en doet dat op bijzonder indrukwekkende
wijze. Haar innemende personage draagt eigenlijk de hele film. Tegenspeler
Elgort hoeft nog maar weinig te doen behalve verliefd naar haar staren, net als
wij allemaal in de bioscoop.
Dit alles speelt zich af op de muziek van Leonard Bernstein, met de
onweerstaanbare teksten van Stephen Sondheim. Die laatste overleed onlangs
op 91-jarige leeftijd en het verschijnen van de film is de ultieme ode aan zijn
talent en nalatenschap. Het grootste deel van de songteksten is amper
verouderd en de begeleidende melodieën zijn aanstekelijk en herkenbaar.
Spielberg gooide de volgorde en setting van een aantal nummers wel een
beetje door elkaar, maar dat komt het plot van de nieuwe film ten goede.
De nieuwe West Side Story is ongeveer net zo lang als het origineel, ruim twee
en een half uur, en de spanningsboog stort ook op hetzelfde moment een
beetje in. De kleurrijke kostuums, de strakke choreografieën en de herkenbare
muziek houden je echter prima bij de les. De personages zijn echt, het verhaal
is oprecht, heeft een boodschap en zit bovendien vol humor.
Contributie

Zoals u kon lezen in de convocatie van december 2021 kunt u de contributie
€30,- ( of € 35,-) overmaken vóór 15 februari op rekeningnummer:
NL56INGB0001232367. Denkt u ook aan een eventuele extra bijdrage voor de
sociale kas. Graag apart vermelden bij het overmaken van de contributie.

Clubmededelingen:

Wandelclub
2 en 9 febr.

Woensdag 2 februari is er weer een korte wandeling.
De korte wandeling vertrekt om 10.00 u vanaf het Tempelplein bij Drenth.
Graag aanmelden bij Willy Janssen: 06-51322476 of mail :
wacvandongen@home.nl
De lange wandeling: Woensdag 9 februari is er weer een lange wandeling.
Voor info zie de wandelapp of neem contact op met Mien Huijnen: 0636119520
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