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		Voortgang	productie	HuiskamerPost 
De afgelopen periode hebben we volop geïmproviseerd, 
geëxperimenteerd en ideeën verzamelt voor de voorstelling 
HuiskamerPost. Er zijn mooie ontmoetingen ontstaan met 
een aantal bewoners van D'oude Raai. We hebben veel 
gedanst samen, jong en oud gingen met de voetjes van de 
vloer. Vanaf september duiken we in het repetitieproces. De 
mooiste parels gaan we uitwerken. De voorstellingsflyer, 
ontworpen door Juul Langenberg ligt bij de 
drukker...kostuums worden uitgezocht... de rollen worden 
verdeelt...de voorstelling komt dichterbij...! 
 

 
 

  Wilma	Rekkers 
 
Wilma Rekkers is freelance documentair filmmaker en 
fotograaf. Dit doet ze al ruim 16 jaar met heel veel plezier. 
Verhalen vertellen in beeld. 
De laatste jaren maakt ze vooral eigen documentaire 
projecten, maar werk ze ook nog steeds in opdracht. Haar 
verhalen gaan altijd over mensen, net als bij deze opdracht 
de ‘Huiskamer Post’. 
Wilma gaat tijdens de repetities filmen voor de 
theatervoorstelling die op ..... is te zien. Ze streeft ernaar om 
de spelers te filmen zoals ze werkelijk zijn. Ook het proces 
wat erbij komt kijken.	Tijdens het filmen is er wel, maar ook 
weer niet. Als een vlieg op de muur.   
 
www.wilmarekkers.nl 
 
 

 
 

		Gersom	Raams	
Gersom, 34 jaar, woonachtig in Haarlem, aangenaam!  
In 2009 ben ik afgestudeerd aan het conservatorium in 
Tilburg. Hier heb ik lichte muziek gestudeerd, met als 
hoofdvak gitaar. Sindsdien speel ik in diverse bands en 
doceer ik daarbij. De laatste jaren richt ik mij vooral op het 
schrijven van muziek, het zoeken naar geluiden en 
verschillende manieren van improviseren. Ik kijk uit om met 
theatergroep LeBelle samen te gaan werken en hier muziek 
voor te schrijven.   

.  

  Stagiaire	

Mag ik jullie voorstellen aan: Rebecca Wijnruit. Zij komt bij 
LeBelle iedere dinsdag stage lopen. Ze studeert voor docent 
dans aan de Academie voor Theater en Dans. Rebecca: “Ik 
ben nu vierdejaars student. Dat betekent dat ik over een jaar 
klaar ben en dat ik in dit laatste jaar verschillende stages 
loop, zo ook bij LeBelle. In eerste instantie denk ik heel veel 
plezier te gaan hebben met de gedreven spelers van de 
theatergroep. Ik hoop samen met de spelers mijn 
dansvocabulaire te kunnen verbreden en te kunnen 
ontwikkelen in een vorm waarin die toegankelijk is voor 
iedereen. Ik hoop te leren hoe ik binnen de groep op de 
dynamica van de groep kan inspelen en tegelijkertijd de 
spanningsboog van de les optimaal weet te behouden. Ik 
heb er erg veel zin in en ik denk dat het werken/stage lopen 
bij Theatergroep Lebelle een plek is waar ik graag begin om 
mij in te zetten als dansdocent /maker. 

 
 
Hartelijke groet, team LeBelle 
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