Even kennismaken: Tony Boeters

Functie bij Theater Het Pakhuis: horecavrijwilliger
Aantal uren: gemiddeld 3 avonden per 2 maanden
In het dagelijks leven: levensgenieter
Podiumkunsten: speelt toneel bij Postiljon Theater Producties
Hoe lang ben je al vrijwilliger bij Theater Het Pakhuis?
“Ik weet het niet precies. Ik denk een jaar of vier, vijf. Ik was regelmatige bezoeker van het theater.
Dan zag ik de vrijwilligers bezig en dacht: ‘Leuk, dat wil ik ook wel.’ Ik heb me aangemeld bij Ank de
Ruiter (toen volgens mij coördinator van de vrijwilligers). En ja hoor, ik kon beginnen.”
Heb je nog meer vrijwilligersbanen en waar?
“Jazeker. Ik werk ook als vrijwilliger bij Cinema Oostereiland, ik ben daar werkzaam als
kassamedewerker.”
Wat vind je het leukste aspect van werken bij Theater Het Pakhuis?
“Het intieme van een klein theater. Als publiek ben je dicht bij de artiest(en) en dat geldt natuurlijk
ook andersom. De spanning vooraf en de ontlading achteraf is soms te voelen. Ook vind ik het contact
met het publiek fijn, dat bestaat uit mensen die allemaal zin hebben in de avond. Mooi om daar mijn
steentje aan bij te dragen.”
Wat voor soort voorstellingen hebben jouw voorkeur?
“Onbekende voorstellingen zijn vaak juist erg verrassend. Ik kan genieten van cabaret, toneel, dans
en muziek. De kindervoorstellingen in februari/maart vind ik ook onwijs gezellig.”

Wie is de beste artiest die je in Theater Het Pakhuis hebt gezien?
“Als ik iemand zou kiezen, kan ik een ander juist passeren. In Het Pakhuis komen vaak beginnende
artiesten of zangers en die kunnen het publiek geregeld positief verrassen.”
Wie zou je graag nog eens in Theater Het Pakhuis willen zien?
“Ik zie dit podium als een mooie plek voor amateurgezelschappen en beginnende artiesten. Het Open
Podium is hier bijvoorbeeld prima op zijn plaats. Ik zou het erg leuk vinden als er in Het Pakhuis een
jaarlijks éénakterfestival georganiseerd zou worden. Ik heb dat al in andere kleine theaters
meegemaakt en daar erg van genoten.”
Wat zouden we nog meer van je moeten weten...
“Ik draag dit theater een warm hart toe. Ik kan ontzettend genieten van de voorstellingen en het
vrijwilligerswerk doe ik met plezier. Sinds kort sta ik zelf ook op toneel. Momenteel speel ik bij
Postiljon Theater Producties. Op 8 december komen wij met een éénakter in Het Pakhuis. Ik ervaar nu
ook het podiumgevoel en de wil om het publiek te laten genieten.”

