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B

este mensen,

Afgelopen april schreven we nog optimistisch dat ons theaterproject ‘De laatste tuinder van Langed k’ in juni
2021 door zou gaan. Helaas moeten we nu weer zeggen dat dit ook niet haalbaar is.
We kunnen niet goed overzien of we volgend jaar juni weer kunnen optreden. De locaties waar we optreden
z n namel k grotendeels binnen. Het is volstrekt nog niet duidel k met hoeveel publiek we dan b elkaar
mogen komen. Dit is nogal cruciaal voor de productie, die best wel geld kost. Bovendien moet er eerst
gerepeteerd worden en gestart met alle andere voorbereidingen. Partner Koolsail heeft al eerder aangekondigd dat de Koolsaileditie van 2021 niet doorgaat. Het is allemaal erg jammer, maar dit is nu eenmaal de
realiteit. We hebben er wel goede hoop op dat we het theaterstuk in 2022 kunnen opvoeren. Het virus is dan
hopel k onder controle. En bedenk, wat in het vat zit verzuurt niet!
FusieFestival
Ondertussen zitten we niet stil. Op 1 januari 2022 gaan de gemeenten Langed k en Heerhugowaard fuseren.
We z n in gesprek met de initiatiefnemers van het geslaagde experiment camping D k&Waard, wat afgelopen
zomer plaatsvond. We willen samen k ken hoe we komend jaar een coronaproof festival met kleine,
verrassende optredens kunnen organiseren, waar toch veel mensen veilig aan kunnen deelnemen. De locaties
z n op en rond het kanaal Alkmaar-Kolhorn. Dit kanaal vormt niet alleen de grens, maar ook de verbinding
tussen beide gemeenten. De beide colleges z n enthousiast over de ideeën. Mocht hier meer over bekend
z n dan laten we het u weten.
Het bl ft een lastige en ingewikkelde t d. Veel gezondheid en sterkte gewenst. Denk aan elkaar en hopel k tot
ziens.
We houden u op de hoogte.
Hartel ke groet,
Het productieteam

Het KoolKollektief.nl
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