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Nieuwsbrief
Dit is onze vijfde nieuwsbrief. Hierin aandacht voor lief en leed. Ook
weer beelden van repetities en kleding. Veel leesplezier!

Lief en leed
We startten met een enorm enthousiaste groep spelers in december
2021. Logisch dat er dan in de loop van het jaar dingen gebeuren in
het leven van onze grote groep spelers. Leuke dingen en minder leuke
dingen.
Paul speelde in
de vorige
voorstelling "Uit
de schaduw van
Appeltern" de
hoofdrol van
Joan Derk van
der Capellen en
zou nu ook weer een mooie rol
gaan spelen: Lou Bandy. Hij was al
begonnen met repeteren en had er
zin in. Maar .. er kwam blij nieuws:
zijn vriendin was zwanger. Paul
heeft zijn rol daarom terug
gegeven en geniet nu van het
vaderschap. We wensen Paul en
gezin veel geluk!

Erna speelde voor
het eerst mee met
onze productie.
Stralend en vrolijk
was ze bij de
repetities en ze
speelde een
geweldige
roddeltante. Wat een
uitstraling! Helaas.. Erna kreeg te
kampen met nare
gezondheidsproblemen en is in de
St Maartenskliniek hard aan het
werk om te herstellen. Lieve Erna,
hopelijk kun je komen kijken in
september naar "De grimas achter
de kamerjas". Heel veel sterkte!

De kleding
Kleding staat centraal in ons
verhaal, dus hier is zeker ook
weer heel veel tijd in gestopt
door een aantal mensen.
Hier op de foto Els en Wilma. Op
locatie is een kledingtent
ingericht. Alles hangt
gestructureerd in de tent, zodat
de spelers straks tijdens de
voorstelling heel snel van
kleding van wisselen.
Hoe kwamen deze dames erbij om actief te zijn voor onze musical? Els is
uiteraard door Wim erbij betrokken. Zij vindt kleding naaien ook leuk
om te doen. Wilma is enthousiast gemaakt door onze hoofdrolspeelster
Daisy. Wilma heeft als hobby o.a. naaien, creatief bezig zijn. Bovendien
houdt zij van vintage kleding, dus dat komt mooi uit bij onze musical die
zich in de jaren 30 afspeelt.
Er zijn enkele actieve dames die de kleding hebben genaaid: Elles, Ingrid,
Cisca, Annelies en Tineke. Verder is kleding geleend van Petra den
Biezen en van Wies Berris van Historische Vereniging Tweestromenland
Wijchen.
Els en Wilma hebben plezier in de klus. Het loopt goed en..."dingen die
niet goed zijn, lossen we op." Succes dames en alvast allemaal
superbedankt voor jullie geweldige werk!!

Repetities
De laatste repetities werden al op de
speellocatie in Afferden gehouden. Dat
was wel gaaf, hebben de spelers een goed
idee van de grootte van de speelruimte,
hoe op te komen, af te gaan enz.
Ondertussen werd ook gewoon keihard
doorgewerkt aan het decor! Wat geweldig
hoe iedereen zich inzet voor een product
van grote kwaliteit.
De repetities zijn nu even gepauzeerd,
maar het thuis repeteren van tekst,
danspasjes en liedjes zeker niet!
Succes met al het oefenen!!
Leuk filmpje van thuis oefenen: Klik HIER.

decorbouw

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