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Bekijk de webversie

Stichting Musical Productie
Maas & Waal

Nieuwsbrief
Dit is onze eerste nieuwsbrief. Dit keer vooral in het teken van
AMBASSADEURS. Lees snel verder....

Ambassadeurs
Ambassadeurs: we kunnen niet zonder ze!
Onze spelers zijn onze grootste en belangrijkste ambassadeurs. Zij
maken onze musical "De grimas achter de kamerjas". De voorstelling:
daar gaat het natuurlijk om!!
Maar we willen "de grimas achter de kamerjas" een beetje als een
olievlek door Maas en Waal heen laten vloeien.
Dit kan door in jouw omgeving / vriendenkring / familie / werkkring
onze voorstelling te promoten, bijv. via social media. Vertelt het
voort... zoiets.
Daarnaast hebben we veel handen nodig om in alle dorpen posters op
te hangen, folders te verspreiden, op een braderie verkleed lopen en
de voorstelling uitdragen en dat soort dingen. We hebben al meteen
twee verzoeken liggen voor hulp op markten: op 7 mei in Afferden en
op 31 juli in Batenburg. Superleuk als er een aantal spelers dan
reclame maken voor "De grimas achter de kamerjas". Graag aanmelden
als je hierbij wilt helpen! (info@musicalmaasenwaal.nl)
We willen samen met jullie kijken naar wat nog meer "mogelijkheden"
van een ambassadeur zouden KUNNEN zijn. Als speler hoef je zeker
niet meer te doen, maar mag wel.
Hierbij nog een filmpje om in de sfeer te komen.

Dit zijn ze ..........

Dus....jouw foto kan hier ook bij komen staan als je ook ambassadeur
wilt worden. Geef het door aan een van de ambassadeurs die je kent of
mail ons even (link staat onderaan deze nieuwsbrief). Dank je wel
alvast!!

Kaartverkoop "De grimas achter de
kamerjas"
Ticketverkoop start vanaf 2 april!
Kijk op de site.
Zorg dat je er op tijd bij bent.
Ticketprijs: €17,95

Repetities
We zijn al een paar weken bezig
met de repetities. Heerlijk om de
beleving van de spelers mee te
maken!! Via de nieuwsbrieven leer
je de spelers straks steeds wat
beter kennen.
Ook op onze site, instagram en
facebook kun je steeds blijven
genieten van de weg naar "De
grimas achter de kamerjas".

Het verhaal van ons stuk gaat
over Anna.
Het is rond 1930 en Anna uit
Afferden verlaat het land van
Maas en Waal om haar droom te
verwezenlijken: coupeuse worden
in Amsterdam.
Weet zij zich staande te houden
tussen artiesten als Fien de la Mar
en Lou Bandy? Getekend door de
tijdsgeest en door de
allesomvattende crisis is het leven
in het theater hard en blijkt al gauw dat niet iedereen zit te wachten op de
nieuwe ideeën van Anna.
Hoe lost Anna dit op en weet zij toch een brug te bouwen tussen het
theaterleven in de grote stad Amsterdam en onze geliefde streek: Maas en
Waal.
De grimas achter de kamerjas is een intrigerend openlucht theater spektakel
over het naleven van je eigen dromen in de tijdsgeest van het bewogen
leven van theater coryfeeën als Fien en Lou, waarbij de theatervorm de
“revue” weer even een beetje tot leven wordt geroepen.
Voorstelling worden gespeeld in Afferden (gld) op 2,3,4 en 9,10 en 11
september 2022
Kaartverkoop start in april 2022.
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Aanmelden voor Nieuwsbrief.
Klik HIER
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te worden. Klik HIER
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@musicalmaasenwaal.nl toe aan uw adresboek.

