
  

 

 

Bijna Mei..... het aftellen kan beginnen! 
Na negen maanden repeteren, is het bijna zover. Optreden voor publiek! Spannend, 
voor jullie, voor Rinze,  Atsje en Sander, maar ook voor de commissie. De laatste maand, laatste 
weken, er moeten nog heel veel puntjes op de i gezet worden. Voor sommigen geldt nog de teksten 
leren!!!! Erg belangrijk willen we de teksten verstaanbaar maken voor het publiek. 

We kijken terug op een enerverende periode van repeteren, zingen, acteren en musiceren. 
Terugkijkend naar de zaterdag in Buitenpost, het was weliswaar frisjes, maar we hadden een 
prachtige en productieve dag. De dag begon met de uittocht uit Tijnje, een aantal van jullie in een 
heuse limousine, anderen in een prachtige auto uit ons dorp. In Buitenpost koffie met heerlijke 
taart, soep, broodjes. Mensen die hiervoor gezorgd hebben nogmaals hartelijk bedankt. Sander en 
Atsje jullie bedankt voor de gastvrijheid in jullie mooie tuin. 

De eerste repetities buiten zitten er op, koud...... daar zijn we het allemaal over eens!  De 
weersverwachting van Piet Paulusma wordt op de repetitie dagen goed in de gaten gehouden. Het 
decor krijgt steeds meer vorm. De tribunes rijzen omhoog, het wordt werkelijk een prachtig plaatje.  

De kaartverkoop. Geweldig! De vrijdag en de zaterdagavond zijn al uitverkocht. Wij zijn dan ook 
erg tevreden en gaan vol vertrouwen op naar vijf uitverkochte voorstellingen. 

Extra repetitie: Zaterdag 8 mei om 13.00 uur. Dinsdag 11 mei en dinsdag 18 mei worden extra 
zangrepetities. Dus maandag 10 mei en 17 mei gaan gewoon door. Deze extra repetities zijn echt 
nodig. Donderdag 13 mei valt uit i.v.m. Hemelvaartsdag.  

En dan, eigenlijk zouden we het niet hoeven melden, maar kom op de repetitieavond. Er zijn 
mensen die nog te gemakkelijk thuis blijven en dat kan niet meer. Toch willen wij degene die er wel 
elke week zijn complimenteren, we weten dat sommigen er heel veel voor moeten regelen. 

   

We hebben het ook al gemeld op de repetitie-avond. Heb je vragen, stel deze aan Hans of een ander 
commissielid, wij zijn met de hele commissie elke avond aanwezig. Mailen of bellen mag natuurlijk 
ook, blijf er niet mee rond lopen. 

Binnenkort ontvangen jullie alle informatie die belangrijk is bij de voorstellingen. Aanvangstijden 
voor de schmink, de catering enz. houdt al wel vast rekening mee. De aanvangstijd voor de 
woensdag, vrijdag, dinsdag en de donderdag is 18.00 uur, zaterdag 19.30 uur. Vergeet ook niet onze 
reserve dagen op maandag 31 mei en vrijdag 4 juni. 

We hebben heel veel rekwisieten nodig en jullie kunnen daarmee helpen. We zijn op zoek naar: 
Oosterse kleden, Oosterse kussens, Oosterse souvenirs, waterpijpen, Oosters aardewerk en 
snuisterijen. Kleine houten tafeltjes, die kraam kunnen dienen en een kledingrek. Jullie kunnen de 
rekwisieten op de repetitieavond, voorzien van je naam, bij de commissie inleveren. 

De commissie wenst iedereen heel veel succes en plezier met de laatste repetities voor de 
voorstellingen. 


