Voorstellingen Railtheater Amsterdam.
Door de corona-crisis is het voorlopig helaas niet mogelijk om onze voorstellingen in de
‘RTA-zaal’ in Amsterdam-Slotermeer te hervatten.
Als alternatief bieden wij u daarom momenteel digitaal wat railproducties aan die u thuis, op
het door u gewenste ogenblik, gratis via YouTube op het internet kunt bekijken.
Hier onder vindt u een aantal links, door die aan te klikken start u die video’s op uw scherm.
Zo kunt u nu kijken naar de tweede helft van de
uitgebreide versie van het gefilmde jaaroverzicht
van het RTA-Journaalteam, die eigenlijk op 23
april j.l., de laatste avond van het vroegtijdig
beëindigde RTA-seizoen 2019-2020, had zullen
worden gepresenteerd.
Wij knipten dit avondvullende programma op in
10 afleveringen van ongeveer een kwartiertje,
waarvan de toegangslinken op deze website zijn
gepubliceerd.

Links naar Digitaal Railtheater.
De 10 deeltjes van Railjournaal 2019 deel 2 zijn oproepbaar via de volgende links:
https://youtu.be/UR1KKyigzvU

RJ2019 deel 2-01;

https://youtu.be/T2ZAPy07NkE

RJ2019 deel 2-02;

https://youtu.be/nq-bOexrChg

RJ2019 deel 2-03;

https://youtu.be/-0zUMjdD7zQ

RJ2019 deel 2-04;

https://youtu.be/7_I8iva2RM4

RJ2019 deel 2-05;

https://youtu.be/8B-SCachR24

RJ2019 deel 2-06;

https://youtu.be/o76ls02ZDR8

RJ2019 deel 2-07;

https://youtu.be/xRX21A4HUt4

RJ2019 deel 2-08;

https://youtu.be/jhKbjjTXIy4

RJ2019 deel 2-09;

https://youtu.be/T04VcCD5tLs

RJ2019 deel 2-10.

Na afloop van elke video kunt u terugkeren naar deze pagina op onze website door te
klikken op  (links boven), om hier dan de link te kiezen voor een volgend deel.

In de week met een ‘Prinsjesdag’ zonder ook
maar één enkele koets kwam voor de tramliefhebbers een extra filmpje beschikbaar en wel
over de excursie op 5 mei 2013 met de ‘Gouden
Koets’, die GVB Amsterdam bij gelegenheid van
de troonswisseling op de baan bracht.
‘GVB’s Gouden Koets’
link: https://youtu.be/mUV2vhR4vkk

Extra voor de stoomliefhebbers is de volgende
film beschikbaar, met een drietal onderwerpen,
waarin zelfs ook een ‘koninklijk tintje’, eveneens
uit 2013.
‘Stoom in West-Nederland in het voorjaar van
2013’
link: https://youtu.be/NWO11u5j3es

Informatie en contact.
Alle informatie vindt u op onze website: www.railtheater.nl .
Als uw e-mail adres bij ons bekend is, krijgt ook u bij het verschijnen van een nieuwe RTANieuwsbrief deze per e-mail toegezonden.
Indien u ons wilt bereiken, bijvoorbeeld als u een vraag/opmerking hebt, of omdat u ons
als ‘nieuwe’ belangstellende uw e-mailadres wilt opgeven, dan kan dat via ons e-mailadres
railtheater@hetnet.nl .

