Regieassistente: Tess Pijnenburg
Als Mens:
Tess wilt behulpzaam Zijn.
Tess wilt lief Zijn.
Tess wilt aardig Zijn.
Tess wilt goed Zijn.
Tess wilt mooi Zijn.
Tess wilt handelend Zijn.
Tess wilt begrijpend Zijn.
Tess wilt Tess Zijn… als u mij kunt volgen,
mensen van het Magazijn… uuu…
…van het Dozijn…
…ach, wat zèg ik toch allemaal…
…Mensen van het Hier - Zijn.

Als Regieassistente:
Tess regelt `t wèl !
En daar komt ook het woord ‘Regie’ vandaan. Hij of zij regelt het wèl hoor.
Als Tess een opdracht krijgt van de besturende regie, dan ontvangt zij het en
voert het direct uit.
Tess is inschikkelijk. Dat betekent dat zij geen uitleg behoeft te hebben. Wel
over de stof, maar niet over het wel of niet doen.
Je verteld de opdracht, of je verlangd iets van haar en zij doet het, zonder tegen
woord.
Dat alleen al, maakt Tess een bekwaamde Regieassistente.
En dan in de evaluatie, doet zij haar zegje.
Maar er is meer.
Tess is gewillig, om iets te accepteren.
Tess is leergierig.
Tess is bereid om iets aan te nemen.
Tess wilt een uitdaging.
Tess wilt functioneringsgesprekken en begeleiding.
Jan is bereid haar in te werken en als het zover is, dat zij gaat regisseren, haar te
assisteren, daar, waar zij het nodig vindt.

Jan blijft dan hoofdzakelijk aan de zijlijn van de lessen, die Tess geeft.

Als Actrice:
- Tess had weliswaar een klein rolletjes, maar dat neemt niet weg, dat
zij zich vrijwel direct kan inleven binnen haar rol.
- Samenspel, is voor haar geen probleem.
- Zich aanpassen binnen een setting, doet zij adequaat.
- Zij is zich ook bewust tijdens het spelen, waar het publiek zich
bevindt.
- Haar articulatie is juist, maar kan wel met krachtigere stem.
- Verder doet zij het heel goed.

* Nog even dit:
De diepere betekenis van je naam Tess, Teskè is, voor als je het weten wilt:
 Het is een Mythologische naam.
 Ook komen de deugden; helder en halsstarrigheid in beeld bij die
naam.
 In de Griekse Mythologie, worden vele namen gebruikt, om de
rituelen, gebruiken, dieren en mens -of mensachtige, een herkomst
en/of naam te geven.
 Waar jouw naam ook voor gebruikt werd, hij is, en jij bent,
althans je naam, in ieder geval legendarisch.
 Jouw naam zal altijd blijven voortbestaan in de vele vertellingen
van de mensen.
 In zeer oude geschriften, kom je de naam Tess, regelmatig tegen.

