NIEUWSBRIEF MANEGE DEN TOOM 27 december 2013
Met deze nieuwsbrief stellen wij u graag op de hoogte
van enkele actuele berichten en ontwikkelingen.

Bioscoopuitje ‘FINN’ groot succes
Het idee om met een paar filmliefhebbers en
enkele ‘Petit Gris-fans’ naar de kerstfilm ‘FINN’
te gaan liep uit in een massaal bioscoopbezoek.
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voorrijden, maar ook de kassa van Cinemec
draaide overuren toen er 76 kaartjes werden
uitgeprint. Zowel kinderen als volwassenen van
Manege Den Toom bezette letterlijk de halve
bioscoopzaal en bij de eerste shots van de

76 kinderen en volwassenen in de bioscoopzaal

brave schimmel klonk aanmoedigend gejoel.
De mooie verhaallijn, ontroerende scène ‘s en prachtige vioolmuziek zorgden ervoor dat zelfs
menig volwassene een paar tranen in het donker wegpinkte. Wij kijken terug op een reuze
gezellige en geslaagde start van de feestdagen.

Dressuurwedstrijd 11 & 12 januari 2014
Op zaterdagavond 11 januari (senioren) en zondag 12 januari (junioren) kan er weer ervaring
worden opgedaan en kunnen winstpunten worden behaald. Op het Arrêche bord hangen de
inschrijflijsten voor deze dressuurwedstrijden. Wij verzoeken de jeugd om bij het inschrijven
2 paarden op te geven waarop je het proefje wenst te rijden. Voor aanvang van de wedstrijd
zijn de startlijsten te vinden op www.arreche.nl.

Stem op ‘De Paardenschuur’
Welke ruitersportwinkel mag zich ‘Horses Ruitersportwinkel van het Jaar 2013’ noemen?
Breng uw stem uit en maak kans op een ruiterarrangement bij Hotel De Cantharel in
Apeldoorn. Als u het ‘De Paardenschuur’ ook gunt om deze award te winnen, stem dan op
deze paardensportwinkel uit Amerongen. Zij zijn dit jaar genomineerd voor beste winkel in
de categorie ‘Kleine ruitersportwinkels’. Stemmen kan via: www.paardenschuur.nl.

Pas de Deux: Heksen, Pipo de clown en Russische kozakken
Ook de Pas de Deux zorgde onlangs voor mooi vermaak. Twaalf koppels gingen de strijd
met elkaar aan om de felbegeerde titel: ‘Best verklede duo’. Verkleedkisten waren duidelijk
opengetrokken en resulteerde in prachtige duo’s, maar uiteindelijk gingen dochter Hanna
en moeder Erika als Pipo de Clown & Mama Loe er in hun zelfgemaakte outfits met de winst
vandoor. Banko voelde zich thuis in zijn rol als ezel en Rembrandt maakte het plaatje compleet.
Ook de jury (Gonda van Binsbergen & Emilie d’Abo) had zich dit jaar vol uitgedost en verscheen
onherkenbaar ten tonele. Als heksen met haakneuzen die zojuist uit het spannendste deel
van het sprookje waren weggelopen. De hoogste proefpunten werden uiteindelijk toebedeeld
aan de Russische Kozakken: Elena Liskova & Charline van Ommen, gevolgd door Bo Hofman
als duivel en Alexandra Smits als Engel en op de derde plaats eindigde de zusjes Valerie &
Isabelle Slijkerman als de cowgirls.
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Aankondiging: Cultureel uitje naar ‘Warhorse’
Vanaf komende zomer presenteert het Koninklijk Theater Carré de unieke voorstelling:
‘Warhorse’. Een wereldwijd theaterfenomeen over de jongen Albert, wiens geliefde paard
geconfisqueerd wordt om te vechten in de Eerste Wereldoorlog. Een opmerkelijk verhaal over
vriendschap en moed dat mede verteld wordt door middel van baanbrekend poppentheater
van de Zuid-Afrikaanse Handspring Puppet Company, waarin ademende en galopperende
levensgrote paarden tot leven gebracht worden op het toneel. Manege Den Toom is
voornemens om ook hier weer een cultureel uitje aan te verbinden. De kaartverkoop is
inmiddels gestart en daarom hangt er binnenkort een lijst op het bord waarop u desgewenst
uw belangstelling hiervoor kunt noteren.

Nieuwjaarsreceptie
Op 1 januari heten wij u van harte welkom in de foyer om het glas te heffen op het nieuwe
jaar. Traditiegewijs wordt de ‘surprise hippique’ u aangeboden tussen 14.00 - 16.00 uur.
Wij wensen u voor nu alvast een hele feestelijke jaarwisseling en een voorspoedig en gezond
Nieuwjaar.
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