
19 februari 2018
Presentatie De Toorn van Thunaer

Dorpshuis Hesselerhof



Programma

• Ontvangst met koffie (u aangeboden door Notariskantoor Oosterhesselen)
• Stichting Ter Klinke
• Eerdere initiatieven
• De Toorn van Thunaer

* het verhaal en de locatie
* de spelers
* de organisatie: commissies
* het randgebeuren
* de financiën
* de vrijwilligers

• Vragen staat vrij



Stichting Ter Klinke

• Initiatiefnemers Harm Dijkstra, Gerrit Hegen en Jan Kruimink.
• De stichting Ter Klinke wil culturele evenementen organiseren.
• Culturele Couraozie en Dieverdaotsie.
• De Drentse streektaal wordt, zowel mondeling als schriftelijk, zoveel 

mogelijk gebruikt.
• www.terklinke.nl

http://www.terklinke.nl


Het bestuur



Het bestuur



2008 Klinkerslag



2008 Heb Lief en Leef





2014: Op de Vleugels van de Wind





De Toorn van Thunaer

• Schrijver Harm Dijkstra
• Makers van de liedjes: Harm Dijkstra en Jan Kruimink
• Arrangementen voor koor en orkest: Jan Kruimink
• 12 solo- en 14 koornummers, begeleiding
• Een voorproefje….



De locatie



De locatie

•

speel- tribune
veld



2019: De Toorn van Thunaer

• Van 2 t/m 8 september 2019

• Cast: 75 mannen, 50 vrouwen, 10 kinderen

• Levende have: paarden, schapen, geiten, honden

• Decor in perspectief

• 5 voorstellingen

• Tribune voor 650 personen

• Consumptietent op het parkeerterrein

• TV registratie van het Muziektheater



Spelers

• Zangers
• Toneelspelers
• Muzikanten
• Figuranten
• Ruiters, amazones

• Paarden
• Schaapskudde
• Geiten, koeien
• Hond(en)



Spelers

• Opgave op de website www.toornvanthunaer.nl voor 15 april 2018
• Belangrijk: je bent vanaf week 32 (5 augustus) in 2019 beschikbaar 

voor repetities op locatie
• Audities in mei 2018
• Oktober 2018 eerste presentatie aan de cast
• November 2018 teksten en muziek beschikbaar op de website
• Januari 2019 start repetities



Organisatie

Commissies
• Commissie PR
• Commissie educatie
• Commissie decor, attributen en kleding
• Commissie op- en afbouw
• Commissie voorzieningen
• Commissie catering



Commissie PR

• Jan Hooge, Aalden, correspondent van locale weekbladen, 
• Annemiek Meijer, Oosterhesselen, journalist bij het Dagblad van Het 

Noorden en RTV Drenthe,
• Géke Mennink, Sleen, communicatiedeskundige,
• Ton Trompert, Coevorden, als fotograaf betrokken bij diverse uitgaven in de 

gemeente Coevorden.

De websites www.terklinke.nl en www.toornvanthunaer.nl en de Facebook 
pagina zijn gemaakt in Sleen door                          .



Randgebeuren

In samenwerking met Natuurmonumenten en de historische verenigingen:
• Lesbrieven en excursies voor scholen
• Educatieve wandel- en fietstocht

Gezelligheid in de grote tent op het parkeerterrein
• Koffie en gebak
• Een hapje en een drankje
• Muziek



Bron: André Pronk
Lighting Designer,
Image Director,
Scenographer

Decor….



Financiën

Diverse verzoeken om subsidie en 
aanvragen bij fondsen op basis van 
een degelijk projectplan
• Provincie Drenthe
• Gemeente Coevorden
• RABO Projectenfonds
• Prins Bernard Cultuurfonds
• VSB fonds
• Regionale fondsen



Financiën

Inkomsten verder uit:
• Sponsoring
• Entreegelden
• Catering, randgebeuren
• Verkoop DVD’s



Vrijwilligers

We hebben heel veel

V R i j W i l l i G E R S
nodig!



Volg ons!

• Toorn van Thunaer
• Website www.toornvanthunaer.nl: meld u aan voor de nieuwsbrief

http://www.detoornvanthunaer.nl


www.toornvanthunaer.nl



Vragen staat vrij….



Bedankt voor uw aanwezigheid!


