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Bekijk de webversie

Stichting Musical Productie
Maas & Waal

Nieuwsbrief
Dit is onze tweede nieuwsbrief. Wow, wat gebeurt er veel in een
maand. En....er moet ook nog veel gebeuren, haha. Lees snel verder.

Vrijwilligers aan het werk
...er moet ook nog veel
gebeuren ... inderdaad.
Maar...er zijn al veel mensen
hard aan het werk!
Kijk maar eens: Els van Leeuwen
en Wilma Kooijmans zijn de spil
van de naaigroep. Ze hebben al
allerlei kleren gezocht,
uitgezocht en laten passen door
spelers. En nu zijn ze ook al
begonnen met het naaien van
kleding. Want...kleding is erg
belangrijk in onze musical "De
grimas achter de kamerjas".
Anna wil namelijk coupeuse
worden!!!

De decorgroep is natuurlijk
ook al lang begonnen. Tini
en Marco hebben al helemaal
in hun hoofd hoe het er
allemaal uit komt te zien.
Maandag 2 mei willen ze alle
vrijwilligers die mee willen
helpen aan het decor graag
zien op Laarstraat 9 in
Afferden. Ook al kun je maar
een paar keer helpen, kom
dan ook. GRAAG! ALLE HULP
IS WELKOM!

Kaartverkoop "De grimas achter de
kamerjas"
Ticketverkoop is gestart!
Kijk op de site.
Kom kijken en neem je vrienden mee!
Ticketprijs: €17,95

Repetities
Wat genieten we iedere
week tijdens de repetitie.
Het stuk begint echt al
vorm te krijgen, de
spelers leren snel een
beweging, lied of tekst.
En..heel belangrijk: er
wordt ook lekker
gelachen.

Maar ook gehuild, of
gesomberd. Dat hoort
soms ook bij het stuk.
De sfeer is super! Hou dit
vol.
Ook op onze site,
instagram en facebook
kun je steeds blijven
genieten van de weg naar
"De grimas achter de
kamerjas".

Ambassadeurs
Zoals in de eerste nieuwsbrief al stond, onze spelers zijn onze eerste
ambassadeurs. Een aantal spelers heeft al aangeboden om op een
braderie, markt te staan om de musical onder de aandacht te brengen.
Top!
Er zijn ook al 3 mensen die als niet-speler ook ambassadeur willen
zijn. Superfijn! Je ziet ze hieronder. We hebben al mooie ideeën
besproken en in de volgende nieuwsbrief kunnen we vast al meer
hierover vertellen en via foto's laten zien. Sowieso gaan deze 3 toppers
ook op markten de musical promoten. Succes alvast!

Ineke Hijmans, Linette Konings en Marco van Asten, met op de
achtergrond een repetitie van onze cast.

Dit zijn ze ..........onze cast en crew
Als je op een foto hieronder een filmrand ziet
rondom het gezicht, klik er dan op en dan zie
je zijn/haar verhaal.

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!!

Stichting Musical Productie Maas & Waal
info@musicalmaasenwaal.nl
Bezoek onze website

Aanmelden voor Nieuwsbrief.
Klik HIER

Facebook

Aanmelden om ambassadeur
te worden. Klik HIER

Website

Instagram

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.

