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Gemeentelijk  
Compliment voor Francis 
Slits

Nieuwe&workshops&bewegingstheater:
Deze$ workshops$ zijn$ toegankelijk$ voor$ een$ ieder$ die$ een$ theatercursus$ of$
toneelervaring$hee8$als$achtergrond,$beschikt$over$een$fysieke$basiscondi<e$en$tussen$
de$30$en$60$jaar$is.
Je$maakt$kennis$met$het$nonC$verbaal$spel$(zowel$realis<sch$als$abstract),$je$leert$je$
authen<eke$bewegingstaal$vorm$te$geven$en$te$ontwikkelen$en$je$ontwikkelt$je$
uitvoeringskwaliteiten.$
De$workshops$zijn$onder$leiding$van$Toon$Ory$(voorheen$docent$bewegingstheater$aan$
de$Fontys$Hogeschool$voor$de$Kunsten).
Er$zijn$minimaal$8$deelnemers.

Gemeentelijk Compliment voor Francis Slits
Op vrijdag 14 maart ontving onze regisseur Francis Slit het Gemeentelijk 
Compliment uit handen van wethouder en loco-burgemeester Jan Bevers. Nu 
Tejatergroep Gemert dit seizoen haar 25-jarig bestaan viert werd het tijd, aldus 
de gemeenteraad, dat Francis Slits in de schijnwerpers werd gezet voor haar 
verdiensten voor de Tejatergroep en de Gemertse gemeenschap. Francis 
heeft in tijde van haar regisseursopleiding een aantal Gemertse acteurs 
bijelkaar gezocht voor haar examenproductie, hetgeen sterk afgeraden werd 
door de opleiding. Met deze mensen heeft zij haar eigen theatergezelschap 
opgericht. Haar inzet wordt gekenmerkt door een zeer grote bevlogenheid en 
het „zwemmen tegen de stromen in” , wat resulteerde in zo’n 23 bijzondere 
theaterproducties die gewaardeerd worden op plaatselijk, regionaal maar ook 
op landelijk niveau, gezien 
de bijzondere prijzen en 
n o m i n a t i e s d i e d e 
Tejatergroep door de jaren 
heen wist te bemachtigen.

Ook heeft Francis aan de 
basis gestaan van het 
kindertheater in Gemert. 
Eerst onder vleugels van 
de Tejatergroep, later 
zel fstandig verder a ls 
Kakelbont en nu onderdeel 
van Kunstlokaal.

De uitreiking van het Gemeentelijk Compliment was voor Francis een grote 
verrassing. Op vrijdag 14 maart waren alle spelers en veel vrijwilligers van de 
jubileumvoorstellingen aanwezig in de Commanderijbar om de afsluiting van 
het jubileum te vieren. Een uitgelezen moment om Francis in het zonnetje te 
zetten. Ook Omroep Centraal was hierbi j aanwezig om verslag te doen. Het 
filmpje kunt u terug zien op: http://www.omroepcentraal.nl/mediatheek/video/
episode/2510/francis:slits:tv:mpg/<
 

Start:$woensdagavond$16$april$19.30$uur.
Plaats:$Pandelaarschool,Michaëlstraat$30,$
5421$NK$$Gemert
Duur:$7$cursusavonden
Door:$Toon$Ory
Deelnemersbijdrage:$€105,C$incl$koffie/thee

Opgave$en$info:antoinetted@kpnmail.nl.
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