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Nieuwsbrief
Dit is onze vierde nieuwsbrief. Dit keer allerlei onderwerpen om nog
een beter beeld te geven van het verloop en de inhoud van "De Grimas
achter de kamerjas". Geniet er weer van.

Marlijn en Stanley
Geen musical zonder regisseur en muzikaal leider. En wat voor een
talentvolle leiders hebben we bij onze groep.
Door zwangerschap (en inmiddels bevallen van een zoon) van onze
vorige regisseuse Sharon Semeijn, hebben we een nieuwe regisseuse:
Marlijn van Dijk.
Stanley Stokkermans, de muzikaal leider, heeft zijn stempel al op onze
vorige voorstelling "Uit de schaduw van Appeltern" gedrukt. Iedereen
was lovend over de overweldigende muziek toen. Kom kijken in
september of het weer zo fantastisch wordt! Binnenkort volgt een
uitgebreid interview met beiden om ze nog iets beter te leren kennen!

Repetities
Wat zijn wij trots op onze spelers!!! Iedere week zien we op de repetitie
weer blije, enthousiaste spelers en iedere keer is het weer beter! Ze
moeten niet alleen veel tekst uit hun hoofd leren, maar ook nog liedjes
en danspasjes... en .. waar moet ik staan, welke kant kom ik op, welk
attribuut heb ik nodig enz. Er komt zo veel bij kijken. En dat vaak na
een dag hard werken. Complimenten voor de spelers!!!

Alle spelers worden ook voor
een green screen
gefotografeerd. Dat heeft al
met het programmaboekje te
maken. Nieuwsgierig???

Hieronder een kort stukje van
een repetitie van de kinderen.
Stanley heeft de muzikale
leiding, schrijft alle liedjes en
oefent eindeloos met ze.

Vrijwilligers aan het werk
De bouwploeg is iedere zaterdag echt fantastisch bezig op de locatie
(Laarstraat 9 in Afferden), waar straks de voorstellingen zijn. We
verklappen natuurlijk niet alles van het decor, maar we willen al wel
iets laten zien!

Ambassadeurs
Onze ambassadeurs zijn afgelopen tijd al vaak lekker actief geweest.
Zo heeft er op de Aofferse markt een kraam gestaan en hebben we
flyers uitgedeeld. Spelers liepen met ons t-shirt de avondvierdaagse. Er
is Grimasbier verkocht bij de Jumbo in Beneden Leeuwen. Er is geflyerd
op de Kasteelfeesten in Wijchen. Kortom: onze spelers en andere
ambassadeurs zijn onze musical lekker aan het promoten. Super!
Vertel het voort......

Nog nodig!
We hebben nog een aantal dingen of mensen
nodig!
Zo zijn we nog naarstig op zoek naar mensen die
ons 1 of meer avonden kunnen komen helpen
met kappen en grimeren voor de voorstelling. Er
volgt wrs. nog een workshop om dit te
leren/oefenen: volg ons nieuws ook op fb
hierover.
Ook zoeken we kussens waar kinderen op
kunnen zitten op het podium (beetje stevig, geen
zitzakken).
En we kunnen nog mensen gebruiken die ons meehelpen met het uitdelen
van onze flyers op markten e.d. We zijn al blij als je 1x mee kunt.
Laat ons weten als je iets kunt betekenen via info@musicalmaasenwaal, of
spreek een van onze bestuursleden aan!!
Samen bouwen we aan een prachtige voorstelling!! Dank jullie wel!

Kaartverkoop "De grimas achter de
kamerjas"
Koop snel een kaartje voor de
voorstelling "De grimas achter
de kamerjas." Het gaat nu hard!!
Ook superleuk om als kadootje
te kopen.
Kijk op de site.
Ticketprijs: €17,95
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