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Kerstfilm
In deze vreemde tijden is
film de ideale vorm van

entertainment!

De Van der
Snuffel-Filmquiz!

Ken jij al deze
blockbusters?

Gebruikt U al
DONSIE?

Krijg ook een perfect
kerstkapsel!

Kijk nu naar de test van de
nieuwe formule!

Filmdebuut voor de
donderdaggroep!

Zij zijn de acteurs in de
speelfilm "Amahl en de
Nachtelijke bezoekers"

Dag, mister Trump,
dag, dag...

Wat had BARST te maken
met de uitslag van de

Amerikaanse
presidentsverkiezingen?

Coronatijd... Filmtijd!

Professor De Faunah feliciteert onze nieuwste Oscar-winnares.

ADVERTENTIE                             
BARSTIE           
Nu met 100 procent meer waskracht!              
Gemiddelde score: *****

Kerstman:      "Ik was mijn baard zelfs met
BARSTIE!"
De Hulk:         "Ik gebruik al 25 jaar BARSTIE, want
wat groen is, moet groen blijven."
Cruella de Vil: "Toen ik smetvrees ontwikkelde, kon
ik ineens niet meer tegen die vlekken. De
dalmatiërs zijn nu prachtig wit!"
Tarzan:           "Ik was mijn kleding al 50 jaar met
BARSTIE en het pak zit nog steeds vol!" 
Assepoester: "Zonder BARSTIE had ik het nooit
gered. Zelfs mijn vreselijke zussen waren
enthousiast als ik de was had gedaan."

20 jaar BARST-films!

We laten ons echt niet van de wijs
brengen door dat vervelende
coronavirus!
Gelukkig kennen we bij BARST,
naast producties op de planken en
op straat, ook een lange filmtraditie.
Die traditie is begonnen in het jaar
2000 en bestaat dus 20 jaar!
Naast allerlei gelegenheidsfilmpjes,
kunnen we met trots terugkijken op
een aantal fantastische
filmprojecten, die een prachtig beeld

geven van de vele talenten binnen
onze club: 
Lieke Hammink (Gioia in SpangaS),
cabaretier Jeffrey Spalburg,
Thomas Berge, Jeroen Dekkers,
Wido Platenkamp en Martijn ter
Braak... Allemaal speelden ze als
kind al mee in een
BARSTproductie!

Tevens leveren de films een
waardevol tijdsdocument op: van de
beginjaren op 't Esrein tot nu. De
afgelopen twintig jaar hebben we
lange speelfilms gemaakt van
allerhande genres geproduceerd,
zoals: 'Iwan' (2007), 'De Kleine
Johannes' (2009), 'De Johannes
Passion' (2012), 'Leerjongen in
Petersburg' (2015), 'Gosse' (2016),
'Truffel' (2018) en 'Hans en Grietje?'
(2019).

Nieuwe website door 
sponsor Radish Concepts!
Deze week lanceren we de nieuwe
website
(www.theatergroepbarst.nl),
gesponsord door Radish Concepts
uit Enschede.

Onze webmaster Dave Mulder
heeft in samenwerking met Floris
Lof enorn veel tijd en energie in de
nieuwe website gestoken, met een
prachtig resultaat!
De webpagina heeft een volledig
nieuw ontworpen design en biedt
allerhande mogelijkheden. Zo
zullen dvd's, cd's en tickets
voortaan online te bestellen zijn. 
Ook is het dankij onze sponsor
mogelijk om voor E15,00, een echte
BARST-hoodie (vestmodel) met het
nieuwe logo te bestellen!

Verder blijven op de website
natuurlijk alle fotoalbums en de

informatie over de voorgaande en
komende producties en
evenementen beschikbaar.
De lancering van de website gaat
samen met de première van onze
kerstfilm en een nieuwe commercial
die er direct, kostenloos, op te zien
zullen zijn.

De opnames voor de nieuwe
productie 'Klompen voor Jacob',
hebben we i.v.m. met de
coronacrisis even moeten staken,
omdat er zoveel volwassen in
meespelen. Alles staat echter nog
gereed en zo gauw het weer mag,
beginnen we opnieuw!
Korte speelfilms van gemiddeld 15
minuten zijn o.a. 'Opgesloten', 'Een
Vreemde Trouwpartij' en
'Spokenspel'. En dan zijn er nog
films in opdracht, zoals: 'De Beste
Meester' (voor Amnesty
International)  en 'Stoer?' (voor
Connexxion). 

Sinds mei werken we in kleine
groepen om goed afstand te kunnen
houden.
Er zijn nu negen groepen met
gemiddeld acht kinderen. In alle
groepjes is vanaf de grote vakantie
gefilmd. De kinderen mochten zelf
ideeën aandragen en dat waren er
nogal wat!
Dat bracht ons op het idee om een
kerstcollage samen te stellen in de
vorm van een tv-programma. In dit
geval dus een kerstproductie van
Omroep BARST! 
We waren er vroeg bij! De
kerstboom stond in september al als
decorstuk te schitteren in ons lokaal.
Omroep BARST biedt een zeer
gevarieerd programma, met een
journaal, reclames, quizzen,
videoclips, de rubriek 'Tussen Kunst
en Kerst', een speelfilmpje, een

natuurprogramma, 'Heel BARST
Bakt', 'Opgelicht?' en nog veel
meer!
Alle filmpjes zijn spontaan tot stand
gekomen. Er wordt naar hartelust
geïmproviseerd en iedereen is even
belangrijk. Wat een talent! De
opnames waren een groot feest en
hopelijk springt die vonk ook bij de
kijker over!

We denken met Omroep BARST
een geweldig visitekaartje af te
geven!
Sla dit jaar de kerstprogramma's op
de televisie maar over: Omroep
BARST komt met een beter
alternatief! Er is voor elk wat wils!
Dus surf snel naar
www.theatergroepbarst.nl!
Alvast een Zalig en Gelukkig
kerstfeest, de beste wensen en veel
heil en zegen voor 2021!

Namens alle BARST-medewerkers,

Wido Platenkamp, Rinze Poelstra,
Carien Admiraal en Rinus Morsink

BARST mist jullie!

Ingezonden brief Advertentie

Het is al een hele tijd
geleden dat we live
hebben mogen optreden.
We hopen in 2021 weer
de waardering van een
publiek te voelen!

Beste redactie,
Onlangs hebben wij een
kerstman ingehuurd van
Theatergroep BARST.
Mijn vrouw had de online
vragenlijst ingevuld en de 
"charmante kerstman"
werd ons aangeraden. 
De geleverde kerstman
viel goed in de smaak.
Misschien te goed, want
op dit moment zit hij met
mijn vrouw in een iglohotel
op de Noordpool om naar
het Noorderlicht te kijken.
Hoort dit bij de
standaardservice? En zo
ja, is er een vrouwelijk
model te bestellen?
Everhard Goedgeloof

DONSIE
voor een stijlvol kerstkapsel!
Slechts E24,99 per flacon!
Trump:             "Ik gebruik al jaren DONSIE. Dankzij
DONSIE is mijn kapsel een begrip! Wel alleen binnenshuis
gebruiken: dan tast het de ozonlaag niet aan!"
Bob Ross:        "DONSIE maakte mijn programma tot een
succes!"
Nathan Rutjes: "Ik ben verslaafd aan DONSIE (ook mijn
zoontje)!"

Nieuws in de klas
De nieuwstool is ontwikkeld
door Nieuws in de klas voor
NieuwsMakers. 

Nieuws in de klas is niet
verantwoordelijk voor de
inhoud van de
nieuwsproducties die met
behulp van de tool gemaakt
worden.



Filmnieuws Pagina 2

Kerstbakjes maken?

Menigeen kent 'de Baardmannetjes'; ze zijn regelmatig te zien op de Nederlandse tv. Ze zijn dol
op de natuur en spotten het liefst vogels. Ook Omroep BARST kent een natuurrubriek en die
mag zeker niet ontbreken in deze kerstuitzending. Onder de bezielde leiding van 'de
Snormannetjes' volgen we een aantal cursisten op een natuurpad dat gelegen is onder de rook
van Hengelo. Wat er allemaal te ontdekken valt in de buurt van ons BARST-pand grenst aan het
ongelooflijke! De jaarlijkse adventswandelingen, die aanvankelijk bedoeld waren voor onze eigen
leden, zijn echter afgelast. Toeristen uit binnen- en buitenland kwamen na de laatste aflevering in
groten getale naar het unieke natuurgebied achter het BARST-pand. Volgens professor De
Phaunah zijn er nu al enkele zeldzame struiken onherstelbaar beschadigd. Ook de zeldzame
Bosloopkever is compleet uit het landschap verdwenen. De Phaunah: "Dit is zeer ernstig. En dan
hebben we het nog niet eens over de paddestoelen gehad; allemaal vertrapt of opgegeten!
Hopelijk grijpt de gemeente snel in om erger te voorkomen! Godmiljaar nog aan toe zeg..." De
gidsen waren niet voor commentaar bereikbaar.

Laat je inspireren door Florisch de Faunah! Onder leiding van de befaamde professor en
kerstkunstkenner maakt u in een mum van tijd een schitterend en ongewoon kerstbakje.
Professor de Faunah viel al vele keren in de prijzen met zijn eigen kerstcreaties. Zo won hij de
Gouden Kerstbak op het prestigieuze Kerstfestival te Purmerend (1984) en de Christmaspiece
Award in Londen (1991) met een uitzonderlijke prestatie, namelijk: een met kersttakken ingepakte
Big Ben. De Eiffeltoren staat voor volgend jaar op het programma. Naar verluid gaat die beplakt
worden met dennennaalden. We kijken hier reikhalzend naar uit!
Advies vóór u gaat kijken: 
Leg alvast klaar: dennentakjes, een struikje witlof, schoenveters, een punaise, een secondewijzer
en een paperclip. (Een mondkapje is verplicht tijdens het knutselen, i.v.m. met de eventuele
besmetting via uit China geïmporteerde kerstversiering).

Clip "Les Berceaux" - Blijf af, Nelleke! - Word Bakker BARST!

Rechtzaak voor
Martien Meiland?
De welbekende
mediapersoonlijkheid dreigde
BARST te dagvaarden voor het
produceren van het
programma "Wie van de
Drie?". Meiland zelf zit in het
panel van de versie die  wordt
uitgezonden door SBS6. "Doe
niet zo vervelend," was zijn
reactie. De strijdbijl werd echter
snel begraven toen Martien
werd beloofd dat hij Nancy
mag spelen in de volgende
productie van 'Oliver!'. Meiland:
"Wat góéd!!"

Les berceaux (de wiegjes) is
een prachtig lied van de Franse
componist Gabriel Fauré (1845-
1924). Er zijn talloze versies
van gemaakt, in alle stijlen, van
pop tot jazz. In de film horen we
de originele versie. Het lied
gaat over een moeder die haar
kleine kindje in slaap wiegt
(Maria en het kindeke Jezus).
Vader moet de kost verdienen;
hij vaart uit om te gaan vissen
(de levenszee) en laat zijn
gezin achter. Moeder is nu nog
in staat om haar kindje te
beschermen, maar zal het
vroeg of laat toch los moeten
laten. Wat voor toekomst gaat
haar kindje tegemoet?
Jorinde en Wiebe Teun, de
jongste kinderen bij BARST,
figureren in deze videoclip.

Ook in onze kerstspecial van
'Tussen Kunst en Kitsch' (nu
'Kerst'), zijn onze kunstkenners
Van de Snor en Van der Snuffel
weer van de partij om een
deskundige blik op de
meegebrachte spullen te
werpen.

Nelleke van der Krogt is voor
deze gelegenheid ook van de
partij. Ze staat bekend om haar
onhandigheid en heeft in het
verleden menig
kostbaarvoorwerp per abuis
vernield. Hopelijk is dat dit keer
niet het geval...

U kent waarschijnlijk allen het
populaire kookprogramma 'Heel
Holland Bakt'.
Een bakrubriek van BARST
mag natuurlijk in dit
kerstprogramma niet
ontbreken.
Onder leiding van diëtist en
voedseldeskundige Pfaunus de
Florah, tovert u in een oogwenk
een heerlijk kerstdiner op tafel.
Dankzij vele geheime recepten
en kooktips, die de deskundige
tijdens de cursus zal
prijsgeven, komen er de meest
verrassende resultaten uit de
oven: roetgebakjes en
kerstkransjes in de vorm van
lange vingers.
De geniale deskundige schreef
meer dan honderd boeken over
de esthetische waarde van
koolrabi en één boek over het
bakken van een eitje.

Pfaunus de Florah is de
tweelingbroer van professor
Florisch de Faunah.In verband
met het recent aangescherpte
drugsbeleid is de heer De
Florah voorlopig niet te boeken
voor lezingen en/of
kookcursussen. Zijn studio in
het Brabantse Eersel is tot
nader order gesloten. 
Omroep MAX zal met enige
jaloezie hebben
kennisgenomen van de
BARST-variant van hun
programma. Jan Slachter: "Hoe
doen ze dat toch bij BARST?
Niet eerlijk. Ze hebben gewoon
onze formule gestolen!"
Reactie van BARST: "Wat een
flauwekul.  Het succes is niet
enkel te wijten aan de originele
recepten van consulent in de
voeding en diëtist professor
Phaunus de Florah, maar ook
aan de fantastische
BARST-kandidaten, die de
kijker op onnavolgbare wijze
weten te enthousiasmeren, om
over de opzienbarende
resultaten maar niet te spreken.

ADVERTENTIE

Nieuwe filmprojecten

Houdt uw kerststal op slot!

De hoofddisciplines van Theatergroep BARST zijn altijd
musical en film geweest. Nu we moeten proberen onze weg
te vinden in het "nieuwe normaal" en live-optredens er
voorlopig niet in lijken te zitten, wordt het tijd om deze
kunstvormen meer en meer te verenigen. Er liggen al heel
wat plannen voor "musicalverfilms": films waarin zang en
dans een belangrijke rol spelen. De verfilming van "Ja zuster,
nee zuster" staat bijvoorbeeld nog altijd op de planning. 
Voor de kerstcollage zijn enkele scènes uit onze bekendste
theaterproducties verfilmd. Het gaat om "Knaap te koop",
waarin Oliver door weeshuisheerser Mr Bumble te koop wordt
aangeboden, het kroeglied "Hoempapa" en het
angstaanjagende "Mijn naam", gezongen door een
verrassende Bill Sikes uit Oliver! en een ronde van het
gezelschapsspel "De Kat van Mevrouw" uit Scrooge.
Misschien zijn dit wel voorbodes voor de verfilmingen van
deze klassiekers... In ieder geval is pas de helft van alle
ideeën voor kerstfilms de afgelopen maanden gerealiseerd,
dus er ligt alweer een programma voor volgend najaar!

Inbrekers zijn weer actief in de omgeving van Hasselo. Zo
verdween op klaarlichte dag de Middeleeuwse kerststal uit de
kamer van Peter en Roderik. 

1000 euro voor de gouden tip!

Kenmerken: Geen Jozef aanwezig, wel 25 schaapjes
waarvan er één kan blaten. Maria heeft geen neus, bij één
koning ontbreekt het hoofd (zoals bij de meeste koningen), de
engel kan niet vliegen, de kameel mist een poot, een herder
staat scheef en Jezus heeft het koud (zie BARSTjournaal).

Kort nieuws
De Hengelose jeugd maakt Florisch de Fauna trots!
Een 13-jarige jongen uit het Overijsselse Hengelo, heeft de
jaarlijkse 'Kerstbakkenaward' gewonnen in een bloedstollende
wedstrijd met maar liefst 25.000 deelnemers (zie
BARST-journaal). 

Gevonden kerstmuts blijkt niet van de kerstman te zijn.
Eerlijke vinder zwaar teleurgesteld (zie BARST-journaal).

BARST STEMKORRELS

                          Koop BARST-stemkorrels! Meteen resultaat!
Gemiddelde score:**
Adele:   "Vroeger klonk ik als een valse kraai. Door de
zangkorrels I could make you feel my love!"
Paus:     "Dankzij BARST-zangkorrels weet ik menig gelovige
door mijn voortreffelijke zang weer op het rechte pad te
brengen."
Trump: "Met een krachtige, muzikale stem had iedereen
zonder meer op mij gestemd. Dan was er ook geen sprake
geweest van 
fraude. Deze korrels zijn waardeloze rotzooi! Ik moest ze
eerst zelf fijnmalen en toen ik het hele flesje op de juiste
manier had ingenomen, begon mijn neus te zingen... It's all

De Nieuwstool is een initiatief van Nieuws in de klas. Nieuws in de
klas is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van de
nieuwsproducties die met behulp van deze tool gemaakt worden.



Wonderen in de studio
Het kerstsprookje Amahl is
gebaseerd op de gelijknamige opera
'Amahl and the Nightvisitors' uit
1951 van Carlo Menotti, ooit door
BARST (toen nog Stadskinderkoor
Hengelo) op de planken gebracht in
de Hengelose schouwburg met
Jeffrey Spalburg als de Moorse
koning. Het is een zoet verhaaltje
met alle ingrediënten die bij

een kerstsprookje horen: een
koude kerstnacht met een
wonderbaarlijke ster, een arme
moeder met haar kreupele zoontje
(Amahl), de heilige familie in een
stalletje, drie koningen,
engelengezang en natuurlijk...een
wonder. De groep van Rinze
improviseert er lustig op los.

Jingle Bells door Evander en de
TV-gids van Omroep BARST

Natuurlijk mag een pianostukje
van Evander Eijsink niet in ons
kerstprogramma ontbreken.
Evander was al op zeer jonge
leeftijd gefascineerd door de
piano. Door zijn passie en
doorzettingsvermogen heeft hij
al veel concerten gespeeld en
meegedaan aan concoursen en
masterclasses. In 2014 won hij
de eerste prijs op het Haydn
Music Festival. Evander won
ook bij de YPF Junior
Competition (2015), het prinses
Christinaconcours (2016) en het
Steinway Pianoconcours (2016)
in Amsterdam. In 2017 won hij
de eerste prijs in de Vitezslav
Novak-piano wedstrijd in
Tjechie. Evander trad op voor de
Nederlandse televisie en radio
en speelde een concert met het
Nederlands Symfonieorkest als
één van de jongste solisten ooit.
In 2017 werd Evander
uitgeroepen tot hét talent van
Overijssel. In de videoclip speelt
hij variaties op het beroemde
liedje 'Jingle Bells', bijgestaan
door een aantal kerstmannetjes.

Deel 1
1) Reclame: BARST zangkorrels
2) Hobbytheek: kerstbakjes
maken o.l.v. Florisch de Faunah
3) Reclame: 
a) Huur een kerstman
(distributie)
b) Huur een kerstman van
BARST
4) Journaal, gevolgd door een
interview met Donny
5) Reclame: BARSTIE, het
wasmiddel tegen verkleuring
6) Les Berceaux (de wiegjes),
een videoclip op een lied van
Gabriel Fauré
7) Tussen Kunst en Kerst
8) Reclame: DONSIE, voor een
stralend kerstkapsel
9) Heel Barst Bakt o.l.v.
Phaunus de Florah
10) Reclame: BARSTIE, voor
een heerlijk geurend resultaat
11) Wie van de drie? Wie is de
echte kerstman?
12) Een piek voor de kerstboom
(Het slechtste kerstspel ooit)

Deel 2
1) Drie liederen uit de musical
'Oliver!': 
a) Knaap te koop!
b) Hoempapa
c) Lied van Bill Sikes (Mijn
Naam)
2) Natuurrubriek: Op pad met de
Snormannetjes
3) Reclame: BARSTIE, het
wasmiddel tegen krimpen
4) Filmfragment: een scène uit
'Scrooge' (De Kat van Mevrouw)
5) Historisch filmpje: Kerstfeest
op Soestdijk
6) Videoclip: Jingle Bells, met
aan de vleugel Evander Eijsink
7) De Rijdende Rechter
8) Trailer: BARST 2.0 komt in
het voorjaar met een nieuwe
productie
9) Opgelicht
10) Wie van de drie? Wie is de
echte kerstengel?
11) Zolang er een kerst is: een
tekenfilmfragment met nieuwe
stemmen (donderdaggroep)
12) Korte kerstfilm: Amahl en de
Nachtelijke Bezoekers

Voor ieder wat
wils op onze
website!

Boevenbende
opgepakt.
Dankzij het programma
OPGELICHT?! van afgelopen
maandag (op Omroep BARST), heeft
inspecteur F. Ootjens een bende
kunnen oprollen die al sinds 1998
actief is in het oosten van ons land.
De bende, die in vermomming
opereerde, werd op heterdaad
betrapt in huize Goebadoelina. De
populaire zangeres Tina
Goebadoelina had er mee ingestemd
dat haar ouderwetse, doch
smaakvolle inrichting, gratis, van een
eigentijdse look zou worden
voorzien. De bende bestond uit vier
personen: een jonge man, die erg
sympathiek overkwam, en drie
bejaarde dametjes, die zich
vermomd hadden als schattige
meisjes. Toen de dieven het huis
wilden verlaten met een bankstel
(waarde 8000 euro), een halsketting
(waarde 10.000 euro), serviesgoed
(1 euro), vijf galajurken en een
rokkostuum (onbetaalbaar), een
veiligheidsspeld en twee piano's,
werden ze betrapt door de ex van
Tina Goebadoelina. Vanachter een
struikje lukte het de depressieve man
om de actie stiekem te filmen en de
politie te waarschuwen.   
Bij het inladen van de vleugel, werd
het beruchte gezelschap ingerekend.
Tina overweegt nu om zich weer met
haar ex te verzoenen.

Gouden Framboos voor Slechtste Spel

Naast de inmiddels vele Oscars
(Academy Awards) is BARST
inmiddels ook eigenaar van een
Gouden Framboos, de prijs voor de
slechtste prestatie in de filmwereld.
De acteurs van de kortfilm "Een piek
voor de boom" hadden zich
ingeschreven voor een
hoogaangeschreven acteercursus
op de Veluwe, onder leiding van
juffrouw Gea. 
Hun talent is tijdens deze opleiding
in rook opgegaan. Nadat meerdere
regisseurs de set huilend hadden
verlaten, is Rinus Morsink er toch in
geslaagd de bedroevend slechte
film af te maken.

Welke plaatjes vormen samen een blockbuster? De zes juiste combinaties vormen een beroemd
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Hoofdredacteur/bestuur BARST: Carien Admiraal              Tel: 0640876510                  
c.admiraal@ziggo.com

Redacteuren/docenten: 
Rinus Morsink             Tel: 0619923751                rinus.morsink@hetnet.nl
Rinze Poelstra             Tel: 0657389619               rinze.poelstra@hotmail.com
Wido Platenkamp        Tel: 0651468132

De Nieuwstool is een initiatief van Nieuws in de klas. Nieuws in de
klas is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van de
nieuwsproducties die met behulp van deze tool gemaakt worden.
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They jingle all the way... Heel BARST Bakt

Uit de oude doos Trump medeverantwoordelijk voor DONSIE?

Nieuwe productie voor BARST 2.0! Irma als nieuwe ambassadrice!

BARSTs assortiment vrouwelijke kerstmannen, onlangs volledig ingehuurd door
Everhard Goedgeloof.

Onlangs werden deze undercover-beelden, genomen in de Brabantse kookstudio van
dhr. Phaunus de Florah, vrijgegeven door de politie.

Productie van de opera 'Amahl and the Nightvisitors' in de vroege jaren '90 door
BARST, toen nog 'Stadskinderkoor Hengelo'. Rechts: Jeffrey Spalburg.

De ontwikkelaar van de nieuwe DONSIE-formule. De nieuwe samenstelling lijkt door
hem te zijn ontwikkeld in een geheim laboratorium van Donald Trump. Het lab werkte
vooral aan het op wetenschappelijke wijze ontkennen van de invloed van spuitbussen
met haarproducten op de ozonlaag.

De jongerengroep (16+) van Theatergroep BARST zal in het voorjaar met een nieuwe
productie komen.
De trailer is te bewonderen in het kerstprogramma!

Doventolk Irma Sluis, wereldberoemd geworden dankzij de persconferenties in
coronatijd, heeft zich onlangs aangemeld als nieuwe ambassadrice van Theatergroep
BARST. Zij heeft daarom haar medewerking verleend aan het BARST-journaal!


	nieuwsproductie_nieuwstool
	nieuwsproductie_nieuwstool (1)
	nieuwsproductie_nieuwstool (2)
	nieuwsproductie_nieuwstool (3)

