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De voorbereidingen voor de workshop “spelregistratie” zijn veertien dagen geleden al besproken. 
Er zijn groepjes gevormd en iedere groep heeft een spel gekozen wat ze gaan gebruiken tijdens de 
workshop. 
De groepjes bestaan uit vier personen. 
Groep 1: Annegien, Jaac,Tineke en Mieke. Zij hebben gekozen voor een damspel. 
Groep 2: Sjef, Willem-Jan, Gé en Bert hebben gekozen voor het spel Mens erger je niet.  
Groep 3: Ruud, Lody, Koos en Louis, waarvan Lody zich heeft afgemeld. Deze groep ging voor een  
                pokerspel met dobbelstenen. 
Groep 4: Rika, Gerard, René en John hebben gekozen voor het spel Yahtzee. 
De groepjes hebben een locatie opgezocht waar ze de opdracht kunnen vervullen. 
 
De schrijver van deze avond is ziek thuis. Vandaar een kort verslag van elke groep op zich. 
 
Groep Rika, Gerard, René en John. 
Klokslag 20.00 uur werd onze studio opgezocht. Deze stond op de fraaiste locatie, t.w. de 
Theaterzaal. We namen het podium in beslag en installeerden de meegebrachte professionele 
attributen. In ons  scenario stond “Yahtzee”. De rest stond open, maar niet lang! 
De rolverdeling was snel gemaakt en het script zat in ieders eigen hoofd. Nu moest dat er nog uit 
en op elkaar worden afgestemd. Onder veel hilariteit kwam dat voor elkaar. 
De opnames verliepen daarna onder veel bulderend gelach, maar het spel was serieus en het einde 
heel onverwacht. Maar dat zien jullie nog. 
John.  

Groep Gé, Bert, Willem-Jan en Sjef.  
Gisteravond opnames geschoten van het spel "mens erger je niet", zonder dat vooraf besproken 
was hoe we dit project aan zouden pakken. Pure improvisatie dus. 
Er werd tijdens het opnemen rekening gehouden dat niet over de lijn gefilmd werd, wat best 
lastig was om de drie spelers goed in beeld te krijgen met bijvoorbeeld mimiek in close up. 
Maar we gaan ons best doen om er een korte boeiende film van te maken. Dat zien jullie nog. 
Sjef 
 
Van de overige groepjes heb ik geen schrijven ontvangen, maar ik weet zeker dat ook zij een 
productieve avond hebben gehad. Ik heb gezien dat er gelachen is, dat er soms hoge bedragen 
werden ingezet en dat er een serieus damspel werd gespeeld. 
 
Ik kijk uit naar 30 november om de montageresultaten te kunnen bekijken. 
 
 
 
 


