NIEUWSBRIEF

30 mei 2016

Beste mensen,
Alweer de zevende
nieuwsbrief. We zijn volop
in beweging!
Dat moet ook wel want over
zes weken is alles alweer
achter de rug….
Onvoorstelbaar hoeveel
mensen zich belangeloos
inzetten om tot een mooie
voorstelling te komen.
Allemaal hartelijk dank
daarvoor. Een supermooie
voorstelling die door een
groot publiek wordt bezocht
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zou een geweldige beloning
zijn voor die tomeloze inzet.

In deze nieuwsbrief vind je
onder meer weer een
artikel waarin informatie
wordt gegeven over ons
begeleidingsorkest RSO uit
Oss.

Hieronder vind je INFORMATIE VOOR DE KOORLEDEN, ORKESTLEDEN, FIGURANTEN EN
SOLISTEN:
3 juni a.s. koorrepetitie van 20:00 tot 22:00uur in De Korf te
Vlijmen
4 juni a.s.
Van 11:00 tot 15:00 uur in Sportcentrum De Hoge Heide te
Vlijmen:
Doorloop van het hele stuk voor solisten met
geluidsbanden. Neem al je eigen props mee, zodat we zo
’echt’ mogelijk kunnen oefenen. Een tweede mijnwerker
voor Jesse is er ook: Alexander.
In kostuum hoeft niet, maar voor Jesse is het masker wel
goed.
Kostuumgroep: kan de emmer met pek en veren hier ook
bij zijn?

11 juni a.s. van 11:30 tot 17:00 uur in De Mand te Vlijmen:
Alle scenes na de pauze(t/m scene 8)
Aanwezig: koor, orkest, solisten, Studio Max (mijn-dansers en klassieke dansers), Alexander,
accordeoniste Marlen.
NIET nodig zijn: Studio Max; de can-can dansers, Jamie & Joni, de overige mannen figuranten.
Jullie zijn uiteraard wel welkom!
Kostuumgroep: alle props aanwezig, behalve de kruiwagens. Hiervoor is in De Korf geen ruimte.

19 juni a.s. van 11:30 tot 17:00 uur in Sporthal Die Heygrave te Vlijmen:
Doornemen van alle scenes na de pauze vanaf scene 9.
Aanwezig: Koor, orkest, Brian, solisten, Studio Max (de can-can dansers), Jamie & Joni, hele accordeon
orkest, alle mannen figuranten, tamboers.
Niet nodig zijn: Studio Max (mijn-dansers en klassieke danseres).
Solisten: props meenemen.
Kostuumgroep: props meenemen.

26 juni van 11:30 tot 17:00 uur in Sporthal Die Heygrave te Vlijmen!
Complete doorloop.

Aanwezig: ALLEN! (helaas zijn de tamboers verhinderd).
Dennis (Munninghoff) is aanwezig met microfoons, geluid en geluidseffecten.
Idereen + koorleden in kostuum.
Solisten: props meenemen.
Koor: de 3 koorleden die een kruiwagen hadden. Vriendelijk verzoek deze mee te nemen.
Kostuumgroep: props meenemen.
Als deze totale doorloop goed gaat, vervalt de optionele repetitie van 3 juli a.s. en gaan we direct door
naar de generale op 8 juli a.s. Dit wordt dus op 26 juni a.s. besloten.
Helaas kunnen we tijdens de repetities niet in broodjes voorzien. Mocht je dus denken dat je honger
krijgt, breng zelf wat mee.
Verzoek aan iedereen om mee te helpen met het klaarzetten van stoelen, tafels, decor enz. en ook te
helpen met opruimen. Op die manier gaat het snel en efficiënt.
Deze repetities vergen veel concentratie en geduld. Als we er samen hard aan werken, dan komt het
goed (én ben je 3 juli vrij…;-). Dank je wel!

WIST JE DAT…….


De kinderen van de beide basisscholen in de Vliedberg
(Het Palet en De Vlechter) ook hun steentje bijdragen
aan de totstandkoming van de straatopera?
Ons kernteamlid Joke de Vries is contactpersoon voor
die scholen en heeft de teams bereid gekregen om
muzieklessen te verzorgen met onze opera als
onderwerp.
Joke gaat donderdag 9 en maandag 13 juni samen met Lian van Oers
(muziekdocente) de scholen bezoeken. Ze vertellen het verhaal en leggen
de rolverdeling uit. Ook laten ze een aantal originele muziekstukken
horen, die in de opera gebruikt worden. Het allerbelangrijkst is natuurlijk het
muziekstuk wat de kinderen straks mee gaan zingen tijdens het optreden. Er wordt
alvast een begin gemaakt en de kinderen oefenen verder samen met hun eigen
leerkracht. Als dank voor alle inspanningen krijgen de kinderen een leuk, blijvend
aandenken.
Wat, dat is nog een verrassing! Heel spannend allemaal, maar we weten het zeker…. `
meezingen in straatopera Goud gaat lukken!

WIST JE OOK DAT…….
 Er waarschijnlijk (toch) een klein bedrag als entree geheven gaat worden?
Binnenkort wordt dit officieel bekend gemaakt. Het bedrag wordt dan vermeld en
ook de wijze waarop de kaartjes besteld kunnen worden. Nog even geduld dus.
 Dat we nog op zoek zijn naar lege wijnflessen met schroefdop, zonder etiket?
 Dat we ook nog op zoek zijn naar twee lege olievaten? Laat maar weten, dan
halen wij ze op!

Het Regionaal Symfonieorkest Oss stelt zich voor

-vervolg-

In de vorige nieuwsbrief hebben we ons al
voorgesteld als orkest. In deze nieuwsbrief stellen
we u graag voor aan onze concertmeester, Elmy
den Dulk.
Hoe lang speel je al mee?
Ik werd vijf jaar geleden concertmeester van ons
orkest. Maar ik speel al mee sinds mijn twaalfde. En
als het aan mij ligt blijft ik dat doen tot mijn
honderdste! Ze is getrouwd en moeder van twee
kinderen (4 en 7 jaar).
Wat doe je voor werk?
Ik werk als verpakkingstechnoloog in de farmacie. De repetitieavond is míjn avond in de week zodat ik
rustig en met mijn hoofd leeg het weekend in ga.
Welke muziek speel je het liefst?
Ik vind grote orkestwerken en opera super leuk om te spelen. Het leuke aan opera is dat je op het puntje
van je stoel moet zitten om alle tempowisselingen mee te krijgen en op te vangen.

Ik ben wel altijd bang dat er net voor of tijdens een concert een snaar van mijn viool kapot gaat :(
Wat vind je leuk aan dit project?
Het leuke aan dit project is dat er zoveel verschillende soorten mensen meedoen. Van onervaren tot
professioneel. Er zijn veel disciplines vertegenwoordigd. Iedereen met zijn eigen taak,
verantwoordelijkheid en passie. En uiteindelijk maakt deze combinatie dat we een onvergetelijke
performance neerzetten.
Wat staat er muzikaal gezien nog op je verlanglijst?
Poeh, nog zoveel, maar ik denk dat ik daar heel veel meer vrije tijd voor nodig heb. Maar als ik dan toch
iets moet zeggen; ik wil nog musicals begeleiden, ik hoop nog vele opera’s aan mijn lijstje toe te kunnen
voegen en wat symfonieën. Maar uiteindelijk wil ik gewoon zo veel mogelijk muziek maken met leuke
orkesten en zangers. Wat ik ook graag zou willen is dat er meer muziekonderwijs op de basisscholen
wordt gegeven.

DE KOSTUUMS
De kostuumgroep heeft ook niet stilgezeten. Hier zijn een paar foto’s. Kijk maar eens hoe mooi zij eruit
gaan zien! We hebben er natuurlijk nog meer….. houd de volgende nieuwsbrief in de gaten.

Een van onze geweldige solisten (Marco
Driesprong) heeft het initiatief genomen een
pubquiz te organiseren. Dat getuigt nog eens van
betrokkenheid!
De opbrengst van deze quiz wordt in zijn geheel
ter beschikking gesteld aan de Straatopera.
Wij willen dit dan ook graag onder uw aandacht
brengen. Doe mee. Het wordt een gezellige
avond voor een heel goed doel!

Meer informatie via Facebook (kijk op Straatopera Vliedberg en like ons!).
Website www.operavliedberg.com of via tel.nr. 06 28 26 08 49

