
Minitheater in de vorm van tunnel
 

Een doorsnede van het nieuwe theater.
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De fuserende toneelverenigingen
Epicentrum en Sint Jan Baptist 93
gaan ook samenwonen. Aan de
Naaldwijkse Hoogwerf komt een
mini-theater in tunnelvorm. Ook
geschikt voor zang, muziek, dans
of cabaret.

Het zijn drukke tijden voor het
Naaldwijkse Epicentrum Toneel en
Wateringse Sínt Jan Baptist '93. Ze
zitten midden in een fusie en in het
voorbereiden van het gezamenlijke
programmaseizoen. ,,En dan zijn
we ook nog meer dan druk bezig
met ons nieuwe, gezamenlijke
onderkomen. Een mini-theater in
tunnelvorm, een loods als
toneelhuis," vertelt Epi-secretaris
John Rijsdijk, een van de drie
motoren achter de
nieuwbouwplannen.

Het al lopende nieuwbouwplan van
Epicentrum op hun oude locatie
Zolder aan de Hoogwerf in
Naaldwijk werd het eerste
gezamenlijk project. Werktitel:
toneeltunnel. "Die naam wordt
duidelijk als je weet dat dit theater
eigenlijk een hele grote, halve buis
is. Met zijn rode buitenkleur echt
een icoon," vertelt Rijsdijk. Het
nieuwe mini-theater wordt 20 meter
lang en 12 meter breed, de hoogte
5,5 meter. Het vloeroppervlak is
dus 240 vierkante meter; ter
illustratie, de huidige Zolder heeft
ongeveer 80 m2.

In principe is er plaats voor 80
stoelen, met een uitloop naar
honderd. Het toneel wordt fors: 12
meter breed en ruim zes meter
diep. Er komen flexibele en

verrijdbare decors.

Fors toneel

Begin begin september wordt met
de sloop van het oude Epi-
onderkomen begonnen, daarna
wordt de ruwbouw van het nieuwe
Westlandse cultuurhuis in zes
weken opgezet. Aansluitend volgt
dan de afbouw, zoals het plaatsen
van stoelen en het aanbrengen van
licht- en geluidsapparatuur. "Een
groot deel van dat werk wordt
uitgevoerd door de eigen leden.
Zelfs voor gespecialiseerde
werkzaamheden kunnen we op
eigen professionals een beroep
doen, dat scheelt flink in de
kosten."

De fusie tussen Epicentrum en Sint
Jan Baptist 93 gaat formeel in op 1
januari 2017. Dan is het toneelhuis
ook klaar. De verwachting is dat de
nieuwe vereniging, met zo'n vijftig
leden, jaarlijks zo'n 25 keer
toneelavonden uitvoert.

Inmiddels is er ook interesse van
andere verenigingen zoals
kindertheater Koperen Kees en
toneelclub De Plankeniers.
,Rijsdijk: ,,Er is plek voor andere,
kleinschalige cultuurvormen, zoals
zang, dans, ballet of muziek.'' Van
concurrentie voor Theater De
Naald is volgens hem geen sprake.
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