Jaarverslag 2020
Stichting De Kale
Het jaar 2020 stond voor iedereen in het teken van het corona virus. Veel bedrijven en
ondernemingen konden hun werkzaamheden niet uitvoeren. Dit geldt zeker voor de
theaterwereld en dus ook voor ons. De voorstellingen die vanaf half maart 2020 gepland
stonden konden niet doorgaan.
The Miller and The King.
Op 19 maart 2020 stond een bijzondere avond gepland. Studenten van de Princeton
University zouden tijdens hun studiereis naar Amsterdam verrast worden met een
bijzonder tweeluik The Miller and The King. De Kale zou De Klucht van de Molenaar
spelen en het Engelse gezelschap Oddbodies King Lear. (‘one Dutch, one English, one
comic, one tragic – two classic 17th century plays in one outstanding evening’). De
organisatie van deze avond lag in handen van de Universiteit van Amsterdam, Princeton
University, Stichting Bredero 2018 en Stichting De Kale. Door alle coronamaatregelen
heeft de avond niet kunnen plaatsvinden.
De Min in ‘t Lazarushuys
Op zondag 29 maart 2020 stond de leesvoorstelling van De Min in ’t Lazarushuys in De
Balie gepland. Deze middag kon niet doorgaan.
Beroyde Student
In oktober en november hadden we een speelperiode van Beroyde Student gepland. Deze
voorstellingen hebben we moeten annuleren.
Bredero op de Wallen
Natuurlijk werd deze theaterluwe periode ook gebruikt om veel te lezen en nieuwe
plannen te maken. Een idee dat in coronatijd wél uitgevoerd kon worden was de
opname van vijf monologen uit Bredero’s Spaanse Brabander. De filmpjes werden alle
opgenomen op de (in die tijd) opvallend stille Wallen. Er werd gespeeld door: Marieke
de Kruijf, Vastert van Aardenne, Victor van Swaay, Celia van den Boogert en Stijn
Westenend. Camera en montage was van Henk Haselager. De filmpjes zijn nog steeds via
de site van De Kale te zien. Het maken van de filmpjes werd mogelijk gemaakt door een
donatie van Stichting Bredero 2018.

Stichting De Kale, Lange Leidsedwarsstraat 141, 1017 NK Amsterdam, 020-4274487
KvK Amsterdam 34113655

BTW nummer NL8104.87.251

NL20 ABNA 0541 1773 62

Bestuur
De samenstelling van het bestuur was onveranderd:
Ritsaert Mulderije, voorzitter,
Andromeda van Aardenne-Roodhorst, secretaris,
Mark van Bergen, penningmeester.
Er waren bestuursvergaderingen op 28 januari en 11 november.
Donateurs
Er waren 30 donateurs die gezamenlijk 4144 euro doneerden.

opgetekend door Vastert van Aardenne
Amsterdam, 1 februari 2021
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