Briefhoofd-balkje

Voorzichtig terug naar normaal
Een wereldwijde corona-epidemie die alles zou ontregelen en het hele uitgaansleven zou stilleggen: dat had niemand zien aankomen.
Een streep door alle plannen voor seizoen 2020; en in 2021 een voorzichtige, late start.
Héél voorzichtig konden we in 2020 toch twee aangepaste voorstellingen bieden. In 2021 was iets meer mogelijk, met anderhalve
meter afstand en andere maatregelen. Ook al moesten een aantal veelbelovende evenementen nog even in de koelkast, we kunnen
terugzien op een reeks mooie evenementen. Dit jaarverslag biedt een korte terugblik.

… binnen de mogelijkheden
Héél voorzichtig twee aangepaste voorstellingen, meer zat er in het eerste coronajaar niet in. Ook artiesten durfden het vaak nog niet
aan. Dus in 2021 nog geen eenakterfestival (Huus van de Taol), geen cabaret (Jeffrey Groot Koerkamp), geen toneel (E Poi, Hoog
Water). Maar met corona-regels kwam er toch nog een kort maar goedgevuld speelseizoen uit de bus. En ‘elk nadeel heb z’n voordeel’:
de verplichte registratie geeft wél meer zicht op ons publiek én we kregen meer tijd om een oplossing te vinden voor onze door storm
gehavende grote podiumoverkapping. Dit speelseizoen hebben we provisorisch voorzieningen getroffen en voor het volgende seizoen
is een mooie, niet té grote en flexibel in te zetten stretchtent aangeschaft.

Mister Valentino
Eindelijk, eindelijk, na alle afgelastingen en een stil voorjaar vanwege de
covid2-pandemie, waren er mét inachtneming van coronaregels weer
voorstellingen mogelijk in ons theater. Mister Valentino beet het spits af,
met een voorstelling speciaal voor kinderen van de basisschool in Anloo.
De kinderen en de volwassenen die erbij waren hebben genoten van een
superleuke voorstelling met veel trucs, knappe acts, enthousiasme,
gezelligheid en niet te vergeten twee katten en zeven honden!

Bé Hegen bluesband
Bé Hegen is in Anloo en
omgeving al veertig jaar
een begrip. Met veel
plezier brengt hij samen
met zijn bandleden
echte Chicago blues ten
gehore. Nu eens niet in
een rokerige nachtclub
maar in een
zonovergoten,
Speulkoel. Zó zonnig dat
we er wat verlegen mee
waren: voor de
instrumenten én de
bandleden wat te veel
van het goede. Met
inderhaast verzamelde
parasols werd een
prettig stukje schaduw
gecreëerd.
Een heerlijke middag!

Waarom de wolf?
De wolf, wat vind je daarvan? In een ‘symposium’, mèt muziek, lieten spelers
van E Poi alle gezichtspunten aan bod komen, van eigen natuurbeleving en
benauwdheid tot het perspectief van wereldproblemen.
De echte schapen van kudde het Stroomdal moesten vanwege een gevaarlijke
ziekte helaas ontbreken, maar die werden creatief vervangen door kisten
bedekt met schapenvachten.
Na afloop van de voorstelling bleven verscheidene bezoekers nog een poos
discussiëren.

Bert Hadders en Otto Groote
Wegens succes geprolongeerd… De Duitse singer-songwriter
Otto Groote en zijn vriend Bert Hadders waren al eerder in de
Speulkoel. Fijne luisterliedjes, niet gespeend van engagement
en ironie… Otto Groote zingt in het Plattdüütsch, Bert Hadders
in het Veenkoloniaals. Dus in wat je met recht hun moedertaal
kunt noemen – een beter uitgangspunt voor gevoelige,
doorleefde en overtuigende liedjes is er niet.

The Forces Sweethearts
Zaterdag 4 september vierden we ons eerste lustrum, met een
concert van The Forces Sweethearts. Gratis voor de inwoners
van Anloo en de andere trouwe bezoekers.
Deze drie sweethearts zongen meerstemmig een prachtige
selectie van populaire liedjes die we kennen van onder meer de
Andrew Sisters, Vera Lynn en Doris Day.
Het publiek smolt er helemaal bij weg, de sfeer na de pauze met
mooi verlicht bos was feeëriek.
Hartverwarmend ook om te zien hoe Anlooërs en vele anderen
de Speulkoel inmiddels in hun hart hebben gesloten.

Americana
Twéé keer moesten we het uitstellen vanwege regenbuien waar onze simpele regenponcho’s niet op zijn berekend. Maar gelukkig kon
het optreden van Americana in the round op 12 september wél doorgaan. Hans Kelderhuis en zijn vrienden bezorgden ons een
fantastische middag: heerlijke muziek, gebracht met veel enthousiasme, humor, vrolijkheid en ook zeker gevoel! De sfeer zat er goed
in! Deze fijne groep komt vast en zeker nog wel eens terug om een rondje Americana bij ons te spelen.

Beatbrokers
Warempel, het weer werkte mee, op de laatste zondag van september. De grote tent die we paraat hadden was eigenlijk niet nodig.
De Beatbrokers sloten het buitenseizoen af, met vele vaak bekende nummers waar het publiek volop van genoot – en de leden van de
band zelf duidelijk ook. Een heel fijne, relaxte middag!

Kerstmis over grenzen heen
In onze Speulkoel is het in
december wat frisjes. We
verruilen dan graag ons
openluchttheater voor de
sfeervolle Magnuskerk in
Anloo, voor een ànder
kerstconcert. Zingen over
vrede op aarde is fijn, maar
we willen er niet aan
voorbijgaan dat de wereld in
brand staat en miljoenen
vluchten voor honger en
geweld. Prachtige viool- en
trombonemuziek, maar ook
een ánder kerstverhaal. En
bijdragen van Musicians
without Borders: muziek
verbindt ons over alle
grenzen heen.
Meer dan genoeg om over na
te praten, onder het genot
van glühwein en warme
chocolademelk.

Voorpret en nagenieten
Communicatie via internet is niet meer weg te denken en bood zeker tijdens de coronacrisis goede diensten. Ook voor de Speulkoel
zijn reserveren per mail en laatste nieuws via de website eigenlijk al onmisbaar. De facebookpagina van de Speulkoel vult dat mooi aan
met veel foto’s, mooie videocompilaties, korte berichten en reacties daarop. Veel bezoekers zijn vooral blij met de mooie
videocompilaties van optredens.
Langzamerhand is een vaste kern van Speulkoel-bezoekers ontstaan, die we attenderingsmails kunnen sturen. En wie Anloo binnenrijdt
kan de aankondiging van onze optredens niet missen, dankzij het nieuwe welkomstbord.

Doel en middelen
De Stichting Rondom Magnus heeft altijd ingezet op twee sporen: een mooi
theater èn een blijvend aanbod van mooie voorstellingen. Alleen in die combinatie
komt De Speulkoel tot zijn recht.
In de programmering combineren we voorstellingen die zichzelf kunnen bedruipen
en kunnen rekenen op ruime belangstelling met meer ambitieuze en vernieuwende producties. Op die laatste, soms voor een wat kleiner publiek, moeten we veelal
‘wat geld bijleggen’, omdat we de entreeprijzen op een vriendelijk niveau willen
houden.
Ook verbeteringen op de locatie vergen de nodige investeringen.
Waar dat kan benutten we mogelijkheden om inkomsten te genereren, naast de
entreegelden en horeca bijvoorbeeld door verhuur van onze tribune. Maar zonder
financiële ondersteuning zou de Speulkoel niet kunnen bestaan. We zijn enorm blij
met de bijdragen van gemeente, provincie en de andere subsidiënten!
De podiumtent die in 2019 zware stormschade opliep bleek praktisch
onherstelbaar. We hebben besloten af te zien van een dure reparatie. In plaats
daarvan hebben we een andere podiumoverkapping aangeschaft, een die heel
goed past bij de locatie en gemakkelijker hanteerbaar is dan de vorige. Gelukkig
hebben we ook daarvoor de middelen verkregen. Gedurende het verslagjaar
hebben we tijdelijke maatregelen getroffen, in het volgend seizoen beschikken we
over een prachtige nieuwe ‘stretchtent’.

Met anderen samen…
De Speulkoel kon er alleen maar komen dankzij de grote inzet van
dorpsgenoten en andere vrijwilligers en de bijdragen van onze
subsidiënten. Met anderen samen is de sleutel voor wat we voor elkaar
krijgen en voor het plezier in wat we doen.
Ook voor het theaterprogramma is samenwerking het motto: met
artiesten, maar ook met andere organisatoren. Zo was de Speulkoel dit jaar
nevenlocatie van FestiValderAa en boden we plaats aan gemeentelijke
informatieavonden en aan het dorpsfeest van Anloo in oktober.

… een steeds mooiere Speulkoel
Onze vrijwilligers kunnen veel werk verzetten en allerlei klussen zelf oppakken. Dankzij hun inzet en vindingrijkheid komen elk jaar
weer verbeteringen van ons theater tot stand. Dit jaar zijn onder meer de mobiele toiletvoorziening en de kiosk aangepakt. De
toiletwagen kreeg een eigen, door een houtwalletje afgescheiden plek. Er is nu een fietsenstalling, bij het toegangshek is een
informatiebord geplaatst en er zijn voorbereidingen getroffen voor de nieuwe podiumoverkapping. De horeca-middelen werden
uitgebreid, de poestabroodjes en het appelgebak zijn populair! En het gebruiksgemak is vergroot met consumptiemuntjes en de
mogelijkheid met pin te betalen.
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