De eerste nieuwsbrief van Jesus Christ Super Star

mei 2009

Maandag 18 mei was het een spannende dag voor een aantal van jullie, zij hadden een mail van onze
regisseur ontvangen om 19.30 uur in het dorpshuis te verschijnen. Rinze heeft aan de aanwezigen, die
allen een dragende rol hebben de voorlopige rol toegekend. We hopen dat iedereen zich een beetje in
zijn/haar rol thuis mag voelen.
Om 20.30 uur was het de beurt aan de muzikanten, jullie hebben dat allemaal op de posters in het dorp
kunnen lezen. Onder leiding van Jelle Visser werden de eerste nummers al ten gehore gebracht en
klonk al een goedkeurende mee neurende regisseur. Net als bij de cast zijn er nog muziekanten nodig,
weet je iemand, hij/zij is van harte welkom! We zijn vooral op zoek naar gitaar en toetsen.
Denk nu niet de hele cast is compleet, weet je nog iemand, maak hem/haar enthousiast. Vooral
mannen, maar natuurlijk ook vrouwen zijn nog van harte welkom. Ons motto is:

“ Kun je niet zingen, maar wel acteren of kun je wel acteren, maar niet zingen” er is
altijd een rol voor je bij.
Voor meer informatie kun je bij één van de commissieleden terecht.
Ondertussen is er ook een website in de lucht, en…. de eerste foto’s staan erop!! Ga eens een kijkje
nemen op www.tynje.nl via de link Tynje 100 waar je de site van Jesus Christ Super Star kunt vinden.
De voorlopige datums voor de uitvoeringen volgend jaar zijn:
woensdag 26 mei de generale
vrijdag 28 mei de première
zaterdag 29 mei
maandag 31 mei
dinsdag 1 juni 2010.
Voor de regisseur en de commissie gaan de voorbereidingen door en hopen alles op de rails te hebben
als de zomervakantie voor velen afgelopen is.
Na de schoolvakanties op maandag 17 augustus om 19.30 uur worden jullie allemaal verwacht in het
dorpshuis De Trekkerstinte. Deze avond …..gaan we beginnen met de repetities én gaan we samen een
prachtige productie van Jesus Christ Super Star neerzetten in 2010.
Iedereen een goede vakantie toegewenst en tot 17 augustus. Vragen? Blijf er niet mee rond lopen
vraag het aan één van de commissieleden.

