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De commissie ziet elke maandag en donderdagavond een groep enthousiaste mensen in
het dorpshuis of kerk staan, geweldig! We zijn er trots op en hebben er alle vertouwen in
dat, samen met Rinze, Sander en Atsje en de hele groep, iets geweldigs van gaan maken.
Op de laatste repetitieavonden is het duidelijk geworden dat niet iedereen nog alle liedjes
in de map heeft. Vooral de liedjes die je moet meezingen is toch wel erg belangrijk dat je
die in je bezit hebt, want hoe kun je anders de teksten ervan leren. Het is dan ook een
vriendelijk, maar wel erg dringend verzoek om de teksten uit je hoofd te
leren! In overleg met Rinze en Atsje is besloten dat vanaf de eerste
repetitieavond in januari de mappen in de bank blijven. DUS……… geen map
meer open tijdens de repetitieavonden! Wij als commissie hebben er alle
vertrouwen dat iedereen hier gehoor aan gaat geven, succes ermee!

Op de site zie je bij de rolverdeling bij je naam de liedjes staan welke je moet zingen, ook
is hier duidelijk aangegeven bij welke groep je hoort. Vanaf nu wordt er op het nieuwe
repetitieschema aangegeven welke scènes er worden gerepeteerd op de repetitieavond.
Dus staat bij jou naam staat straks een lied en een scène. Je wordt dan op de
repetitieavond verwacht als deze bij jou naam staat, ook al zing je niet in dit lied. Is dit
voor jou niet duidelijk, vraag het even aan één van de commissieleden.
Staat jou naam nog nergens bij, geef dit door aan de commissie.
Het is vanaf nu erg belangrijk dat je aanwezig bent op de repetitieavond en mocht je een
keer echt niet kunnen, meldt je dan af via de site. Het is voor degene die er wel elke week
is erg vervelend dat de week erop alles, van de week ervoor weer doorgenomen moet
worden. En de tijd gaat door, er moet nog heel veel gebeuren, want voor je het weet…. is
het mei 2010. Op de site staat het repetitieschema tot de eerste week van januari, voor
zowel zang, muziek en regie.
De datums voor de voorstellingen zijn definitief gesteld op:
Woensdag 26 mei generale aanvang 20.30 uur
Vrijdag 28 mei première aanvang 20.30 uur
(vervolg zie volgende bladzijde)
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Zaterdag 29 mei nachtvoorstelling aanvang 22.00 uur
Maandag 31 mei reserve voorstelling aanvang 20.30 uur
Dinsdag 1 juni voorstelling aanvang 20.30 uur
Donderdag 3 juni voorstelling aanvang 20.30 uur
Vrijdag 4 juni reserve voorstelling aanvang 20.30 uur

Houdt deze datums vrij!

Kaartverkoop
Binnenkort kunnen er via de site kaarten gereserveerd worden, de kaarten gaan voor de
generale € 15,00 kosten en voor alle andere voorstellingen €17,50.
Omrop Fryslan
Om samen aan de PR te werken willen we graag een lijst met verzoeknummers naar
Omrop Fryslan, musyk in bedriuw mailen. Op de repetitieavonden zal enkele weken een
lijst liggen waar je een verzoeknummer op kunt plaatsen. We willen vragen of onze lijst in
januari op de radio uitgezonden kan worden.
De commissie
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