Nieuwsbrief februari 2010
Na de laatste nieuwsbrief van december is er veel gebeurt bij de voorbereidingen
van Jesus Christ Superstar. Bij zowel de spelers als de commissie, we zijn volop in
beweging. Rinze is begonnen met de regie repetities, wat best wel eens even moeilijk is.
Dan moet je ineens zonder boek, want acteren met een boek in de hand…… nee, is niet echt
handig.
De band is uitgebreid met blazers, 3 koperblazers, Lieuwe, Gemma en Marten en de
dwarsfluit wordt bespeeld door Anna. Blij dat deze groep compleet is en al op de eerst
avond, klonk het echt niet gek!

De commissie is druk bezig met alle voorbereidingen voor de voorstellingen in mei. Het
decor, de kleding, de kaartverkoop, financiën, op alle vlakken zijn we druk bezig. Erg blij
zijn we met de licentie die we afgelopen week ontvingen. Hiervoor moesten we overzee, met
ons beste Engels gingen er brieven van en naar Londen. Zelf een telefoongesprek naar de
inmiddels bekende "David" hadden we er voor over. We kunnen door en hoeven niet bang
te zijn dat de stekker er uitgetrokken wordt.
Repetitieavond
Afgelopen week beleefden we voor ons gevoel twee verschillende repetitieavonden.
Maandag, voor velen een zeer intensieve avond, op deze regie avonden wordt de fundering
gelegd. Wat kan inhouden dat bepaalde scènes meerdere keren herhaald moeten worden.
De donderdagavonden komen dan productiever over, omdat de zang daarin centraal staat,
maar de regie wordt ook zeker niet vergeten. Voor de meesten liep de regie dan ook goed;
nou ja …..bijna iedereen.
De soldaten hadden wel wat moeite om tegelijk te marcheren. Maar met hulp van alle
medespelers liepen zij uiteindelijk ook in de maat. Wij, de aanwezige commissieleden
hebben genoten van jullie acteer en zangtalenten. Natuurlijk mogen we ook de band, Atsje
en Rinze niet vergeten. Geweldig jullie inzet.

Repetities en afzeggingen: lees dit goed!
Voor alle deelnemers: We willen graag elke repetitie om 19:45 starten. Dit is mede op
verzoek van de groep. We stromen in van 19:30 tot 19:45 en zullen dan ook daadwerkelijk
starten. Om de repetitieavonden op tijd ook weer te laten stoppen, (vervolg blz.2)
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graag vragen en opmerkingen aan Rinze en Atsje na afloop stellen en
niet in de pauze. Wij als commissie staan natuurlijk ten alle tijden open voor
vragen en opmerkingen. Graag zelfs!
Ook merken we dat veel mensen ‘op het laatste moment’ afzeggen of soms ook helemaal
niet!! Dat is erg hinderlijk en vervelend voor je medespelers, de regie, de zang en band.
Wees je daarvan bewust!
Ook een verzoek aan de mensen die later zullen instromen, mocht je een
avond wel kunnen, bijvoorbeeld op een maandagavond, kom dan naar de
repetitieavond en doe mee! Bedenk wel dat de meesten al vanaf september aan het
oefenen zijn en dat dit ook echt wel nodig is. Tip: leer alvast de teksten, want mappen met
de teksten worden niet meer gebruikt tijdens de repetities.
Ook willen we graag nogmaals benadrukken dat de voorstellingen met rasse schreden
dichterbij komen en we eigenlijk niemand meer willen missen op de repetities, mist
strikt noodzakelijk!
We hopen dat jullie begrip hebben voor deze strenge woorden. Bedenk wel dat een
productie als Jesus Christ Superstar wil je dit goed neerzetten er heel wat voor gedaan moet
worden. En willen we niet een spetterende Fryske Wrald première brengen in mei, waar we
allemaal trots op kunnen zijn.
Kaartverkoop
De kaartverkoop van Jesus Christ Superstar start op 1 april, wil je herinnering via de mail,
geef dit dan door via de site(bij ‘kaarten’) Om de kaartverkoop te promoten gaan we in de
komende maanden ook een beroep op jullie doen, we hopen dat jullie hieraan positief aan
mee zullen werken.
Muzyk in bedriuw
Om Jesus Christ Superstar via de radio onder de aandacht te brengen willen we een lijst
met jullie favoriete hits naar muzyk in bedriuw van Omrop Fryslan sturen. De lijst is te
vinden op onze site en in de bijlage van deze mail! Vul de bijlage in en lever hem in op de
eerst volgende repetitie bij een van de commissie leden.
Kleding
Donderdag 4 februari heeft een grote groep gehoord welke kleding ze tijdens de Jesus
Christ Superstar gaan dragen. Wilma heeft aan uitleg gegeven en gevraagd aan de
Apostelen en Apostelvrouwen om in de kast te kijken of de geschikte kleren er in hangen.
Voor de Apostelen is dat een katoenen broek, bruin, beige, zand of groen en een hemd,
t-shirt in natuurtinten. De apostelvrouwen jurk of rok in natuurtinten. Willen jullie de
gevonden kleding op de repetitieavond van 4 maart meenemen. We beginnen deze
avond weer om 19.00 uur.
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Muzyk yn Bedriuw
Om meer bekendheid en aandacht te krijgen willen we graag meedoen aan Myzyk yn
Bedriuw van Omrop Fryslan radio. Dit programma is alle werkdagen te beluisteren tussen
09:00 en 11:00 bij deze omroep.
Daarom willen we u graag vragen uw favoriete liedje aan ons door te geven.
Uw naam is:

De artiest is:

De titel is:

Heeft u een speciale reden waarom u dit liedje graag nog eens wilt horen?:

Print dit formuliertje thuis en neem het mee naar de eerst volgende repetitie. U mag de
gegevens natuurlijk ook mailen aan ons: iepenloft@tynje.nl
Wilt u dit briefje printen en inleveren op de repetitieavond bij een van de
commissieleden? Zodra wij weten wanneer de uitzending zal plaats vinden laten wij u dat
direct weten.
Met vriendelijke groet,
De Commissie.
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