Het is bijna zover........!
De spanning en het stressgehalte stijgt, maar dit is weer nodig voor een goede voorstelling.
Dinsdag 25 mei, de generale. Deze avond beginnen we net als bij de voorstellingen
om 20.30 uur. We verwachten iedereen dan ook vanaf 18.00 uur in de kantine van de
voetbal. Aanwezig volgens het schminkschema. Dit schema geldt ook voor alle voorstellingen.
Schema schmink ingaande 25 mei:
18:00 Jezus, Maria, Judas, Priesters, Naomi, Mirjam
18:15 Discipel-vrouwen
18:30 Discipelen
18:45 Soldaten en danseressen, Herodes, Pontius Pilatus
19:00 Menigte, figuranten, Marktkooplui
Ben je geschminkt dan ga je naar de kleedkamer beneden. In de kleedkamer staat voor iedereen
gratis koffie, thee en frisdrank. Dit geldt voor alle voorstellingen.
Muziek & Techniek.
Voor de muzikanten geldt, vanaf 19.00 uur moet alles klaar staan. Vanaf deze tijd tot aan de
aanvang van de voorstellingen is het decor verboden terrein.
Dus ook soundchecken vóór 19.00 uur.
Discipline.
Tijdens de voorstelling is het achter de coulissen stil, er zijn overal microfoons. Het publiek zal
kunnen horen wat er achter gezegd wordt. Tijdens de voorstelling zal Wiesje, onze regieassistent
achter de coulissen aanwezig zijn. Wiesje zal indien nodig alles wat betreft regie aansturen. Waar
Atsje tijdens de voorstelling komt is voor haar en ons nog een vraagteken. Helaas kunne nwe haar
niet in tweeën splitsen. Erg belangrijk! Blijf alert en kom op tijd op.
Catering.
Iedereen ontvangt van de commissie in totaal 10 consumptie munten om na afloop van de
voorstelling een drankje te kopen bij het horeca paviljoen. ‘Achter de schermen’ is er in de pauze en
na afloop van de voorstellingen voor iedereen broodjes en drinken in de kantine van de voetbal.
Pers & Jury.
Tijdens de première is er pers van diverse kranten aanwezig op de tribune. Ook zullen er juryleden
van de Gouden Gurbe aanwezig zijn. Zoals bekend strijden we mee voor de Gouden Gurbe. Op deze
avond zijn er ook veel sponsoren aanwezig en deze hebben we na afloop uitgenodigd in onze
“premièretent”. Op deze avond verwachten wij jullie natuurlijk ook allemaal hier. Er zal deze avond
voor alle aanwezigen warme en koude hapjes geserveerd worden.
Ook al is het erg gezellig na afloop van de voorstelling. Bedenk wel dat er vijf voorstellingen zijn en
dat dit zeker de nodige energie kost. Maak het dus niet te laat en zorg voor je nodige rust.
Kaartverkoop.
De kaartverkoop gaat geweldig goed! In de commissie is gesproken over een extra voorstelling en
wanneer plan je deze. Ons voorstel is, mocht het nodig zijn om op 4 juni een extra voorstelling te
geven. Dit is tevens een reserve-datum evenals 31 mei. Zodra we deze datum definitief maken horen
jullie dit als eersten.
….Vervolg op blz.2…

Media belangstelling.
K-route. De opnames welke maandag 10 mei gemaakt zijn worden op
zondag 16 mei vanaf 17.30 uur uitgezonden. Zegt het voort!!
Musyk in bedriuw. Vrijdag 21 mei is de uitzending van Tynje 100, met ook de verzoeknummers
door jullie ingeleverd.
Radio Lemsterland. Zaterdag 22 mei tussen 12.00 uur en 13.00 uur heeft Alie een interview op
radio Lemsterland.
Omnium. Donderdag 27 mei tussen 12.00 uur en 14.00 uur zullen Rinze en een speler
geïnterviewd worden op de radio bij Omrop Fryslan.
Wij, de commissie, willen jullie allemaal heel veel succes toewensen bij de voorstellingen. Zijn er
vragen, frustraties of wat dan ook. Hans is jullie aanspreekpunt. Kom langs en blijf er niet
mee lopen.
De Commissie.

Speciale aanbieding.
Ook goed geknipt voor de voorstelling! Kapperij Annie knipt zaterdag 15 en 22 mei voor slechts
€ 12,50 . Je moet natuurlijk wel eerst een afspraak maken en..... Vol is vol.

