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		LeBelle	in	Beweging 
7 februari 2017 was het dan zover! De première van onze 
nieuwste productie ‘LeBelle in Beweging’. Een uitverkochte, 
zeer geslaagde voorstelling, met razend enthousiast   
publiek! Zo enthousiast dat we het 14 februari nog eens 
dunnetjes over hebben gedaan en de voorstelling nogmaals 
hebben gespeeld. Als aandenken is er een filmregistratie 
gemaakt die op dit moment wordt gemonteerd. Zodra deze 
beschikbaar is en op internet wordt toegevoegd, krijgen jullie 
uiteraard een seintje. Kunnen we extra nagenieten en nog 
meer mensen laten zien wat de LeBellers allemaal in hun 
mars hebben! 

 
 

  TEAM	LEBELLE 
Vanaf februari 2017 is het team van theatergroep LeBelle 
weer een beetje verder uitgebreid. Maak (opnieuw) kennis 
met Lucien Bianchi en Hetty Kleinloog! 
* Lucien Bianchi:  
Ik ben 18 februari 2017 gestart als manager van het 
Leerwerkbedrijf. In deze functie ben ik verantwoordelijk voor 
een aantal prachtige leerwerkbedrijven, waaronder 
theatergroep Lebelle. Het is mij dan ook een eer om met 
zulke talentvolle spelers als jullie de aankomende periode 
samen te mogen werken. 
*Hetty Kleinloog: Ik ben dramadocent en schrijver van onder 
anderen de soap ‘Goede Tijden Slechte Tijden’. Met de 
spelers van LeBelle heb ik samen met Els Vollmuller en 
Kijkduin media (Cordaan) de soap ‘Leven en Liefde’ 
gemaakt. Gegrepen door de intensiteit en het spelplezier van 
de spelers, wil ik eigenlijk niet meer weg bij LeBelle, en ben 
ik dan ook blij dat ik vanaf nu vaste invaller mag zijn.  

 
Marianne Poot heeft haar werkzaamheden inmiddels 
zorgvuldig overgedragen aan Lucien. Via deze weg willen we 
haar ontzettend bedanken voor de prettige samenwerking, 
haar frisse input en passie voor haar vak. Vanaf de eerste 
week van april hervat Els Vollmuller haar werkzaamheden 
weer voor theatergroep LeBelle na haar 
zwangerschapsverlof. Ze kijkt er enorm naar uit om weer 
met de spelers aan de slag te gaan. Madelon van Riel blijft 
de maandagen draaien, Els Vollmuller de woensdagen. De 
dinsdag wisselen ze samen om.  

 

		‘ZIEN’	
Ja,	jullie	zien	het	goed…	De	nieuwe	titel	van	de	volgende	
LeBelle	productie	is	‘ZIEN’.	De spelers van LeBelle gaan de 
bewoners van verzorgingstehuis D’oude Raai in hun 
huiskamer ontmoeten. Theatrale ontmoetingen in gesprek 
en in beweging. Uit deze ontmoetingen zullen een aantal 
performances ontstaan die gespeeld zullen worden in en om 
de huiskamers van deze bewoners. Als inspiratie gebruiken 
we alle verzamelde verhalen. De performances zijn 
multidisciplinair. Dat betekent dat er ruimte is voor dans, 
theater, muziek en beeldende kunst. 

 

  VERHUIZING	 
Vanaf april 2017 vinden de lessen bewegingstheater plaats 
op onze nieuwe locatie: de Amstelzaal van D’oude Raai. Een 
fijne en gezellige, nieuwe vaste plek als LeBelle thuishaven.  
De laatste week van maart nemen we afscheid van de van 
Limmikhof en de collega’s daar. Op twee momenten: 
* Dinsdagmiddag 28 maart à discofever! 
* Woensdagmiddag 29 maart 14.30 uur à 
Toneelpresentatie voor alle ouders. Dit is tevens ook de 
(voorlopig) laatste dag van Hetty Kleinloog.  
 
Hartelijke groet, team LeBelle 
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