
  

 

NIEUWSBRIEF 3 APRIL 2010 

Hallo Allemaal, 

We zijn al goed op weg met ons iepenloftspektakel. Er wordt door iedereen veel energie 
ingestoken, maar wij als commissie zien de resultaten groeien. Al deze energie is ook nodig 
want, ….. de tijd gaat door. En na april komt de maand mei en voor je het weet hebben we de 
Try-out! 

PR Jesus Chris Superstar 
De commissie en ook een aantal van jullie heeft 150 A3 posters en 100 A4 posters verspreid. 
We hebben, of hadden 500 flyers, maar deze zijn nog niet op. Wil je nog flyers, voor op je 
werk of voor de familie of vrienden, vraag dan even een stapeltje aan een commissielid op de 
repetitie-avond.  

Repetitie Donderdag 8 april 
We starten deze avond om 19.00 uur en togen ons in onze toneel-kleding. Die vanaf dan elke 
repetitie gedragen moeten worden. De eerste repetitie waar je niet Johan, Bjorn Siebe, Tjeard, 
Julia, Geesje, maar Jezus, Judas, Maria of een discipel.  

Repetitie Zaterdag 10 april 
Onze eerste buiten repetitie! Om 9.00 uur vertrekken we naar Sander en Atsje in Buitenpost. 
We vertrekken vanaf het feestterrein/sportvelden. We zullen rond 15.00 uur weer terug zijn. 
De commissie zorgt voor koffie en broodjes. Frisdrank moet je zelf meenemen. Kom op tijd! 
Om media aandacht te krijgen hebben we persberichten naar kranten en televisie verstuurd 
voor onze ludieke actie. We hadden gedacht om een aantal spelers op een speciale wijze naar 
Buitenpost te vervoeren. Deze spelers zullen als echte sterren naar Buitenpost gaan. Voor 
deze actie hebben we een heuse limousine gehuurd. En hebben we enkele dorpsgenoten 
bereid gevonden om hun auto ter beschikking te stellen. We hopen natuurlijk dat de media 
hier massaal op af komt en dat we allemaal 's avond vol spanning voor de buis zitten. 

Repetitie maandag 12 april 
Onze eerste buiten repetitie in Tijnje. Deze zal plaatsvinden op het feestterrein, naast de 
sportvelden. Jullie hebben allemaal vast al de containers gezien waarop straks het podium 
wordt opgebouwd. Houdt wel de website goed in de gaten. Bij slecht weer gaan we naar 
binnen, locatie staat dan op de site.  

Teksten!  
Helaas zien we nog steeds dat spelers de teksten tijdens het repeteren in de hand heeft. Vanaf 
12 april geen teksten meer in de hand bij de repetities. Rinze en Atsje zullen hier vanaf deze 
datum streng over zijn. Lukt het je echt niet om ze in je hooft te krijgen, neem dan even 
contact op met een commissielid. Wij als commissie wensen iedereen heel veel succes met de 
laatste repetities! 
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Kaartverkoop. 
De officiële kaartverkoop is 1 april van start gegaan. En we zijn niet ontevreden over de eerste 
dagen..... het loopt goed. Alles opgeteld hebben we één avond de tribune vol.  
 
De commissie wenst jullie, samen met Rinze, Atsje en Sander, heel veel plezier en succes bij 
de repetities. Zijn er vragen? Blijf er niet mee rond lopen, kom er mee! 

Met vriendelijke groet 

Hans van der Linden 
namens de commissie Jesus Christ Superstar 

 


