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De repetities van JCS zijn in volle gang. Het enthousiasme van Atsje werkt door op de 
zangers/ spelers. Je hoort op een repetitieavond alleen maar positieve geluiden, wat 
natuurlijk een hele hoop energie oplevert. 
  
Er zijn alweer wat nieuwe spelers bij gekomen; WELKOM!  
Even voor de nieuwkomers: koffie en thee zijn voor eigen rekening. De koffie in het 
dorphuis kost € 1,- per bakje en in de Utkomst € 1,- per 2 bakjes. 
 
We zoeken nog steeds spelers. Iedereen is welkom. Mannen(o.a. soldaten hoeven niet te 
zingen) en vrouwen, dus weet je nog iemand neem hem/haar een keer mee naar een 
repetitie.  
 
Een verzoek: wil iedereen de songteksten thuis leren, zodat we op de repetitieavonden 
zoveel mogelijk kunnen doen? Heeft iedereen de songteksten inmiddels? Zo niet meldt 
dit bij Hans. (op dit moment zijn de nummers beschikbaar: 3, 4, 7, 8, 12, 14, 19 en 19.1) 
 
Op maandag repeteert de muziek met enkele solozangers (zie repetitie schema) o.l.v. 
Rinze/Sander/Atsje. De zang is die avond ondergeschikt aan de muziek. Op donderdag 
repeteren de zangers/”koor” (onderbegeleiding van muziek) o.l.v. Atsje. 
 
Er plannen en schetsen gemaakt als ‘discussie’ stuk van het decor. Dit is nog helemaal in 
wording en kan nog aan alle kanten wijzigen. Maar we willen het jullie niet onthouden. 

 
Aan de hand van de schetsen zal er een regie en techniekplan geschreven worden. Het 
ziet er op papier fantastisch uit en kan in het echt alleen nog maar mooier worden. 
 
Op onze site staat ook een gastenboek. Wij nodigen u hierbij uit daar een reactie achter 
te laten wat u vindt van de repetities en dit Iepenloft. Anderen lezen dit en worden 
misschien ook enthousiast om mee te gaan doen. 
 
Wij denken dat we uiteindelijk iets heel erg moois gaan neerzetten, de voortekenen 
daarvoor zijn ruimschoots aanwezig! Ten einde rest ons een iedereen veel repetitie 
plezier toe te wensen! 
 
Met vriendelijke groet, De Commissie. 
 

Jesus Christ Superstar is een onderdeel van de festiviteiten rondom Tynje100 


