Nieuwsbrief, januari 2017
Musical Joseph and the amazing technicolor dreamcoat van start!
U heeft het vast al wel gehoord: Stichting Musical Producties Twente komt dit najaar met
een nieuwe productie. Joseph and the amazing technicolor dreamcoat. Een
humoristische, kleurrijke musical vol prachtige muziek geschreven door Andrew Lloyd
Webber en Tim Rice op basis van het bekende Bijbelverhaal. Wij voeren deze musical uit
in de Nederlandse vertaling van Martine Bijl.
Na een drietal spannende auditierondes, is de cast voor onze nieuwe productie bekend.
Op 21 januari gaat met 37 castleden de eerste repetitie beginnen.

Première
Vrijdag 22 september in het Stadstheater in Almelo.
Aanvang: 20.00 uur.

Prijs: €19,50. (excl. reserveringskosten)

Overige optredens



Zaterdag 23 september 2017, 20.00 uur Stadstheater Almelo
Zaterdag 14 oktober 2017, 20.00 uur, Rabotheater Hengelo

De kaartverkoop via de websites van de beide theaters start op vrijdag 27 januari, maar
als “vriend van onze stichting” kunt u al vanaf maandag 23 januari de mooiste plaatsen
in het theater reserveren!
Nog geen vriend? Lees verder in deze nieuwsbrief hoe u dat kunt worden.
Rolverdeling;

Ensemble:

Jozef
Vertelster
Jacob
Potifar
Vrouw Potifar
Farao
Schenker
Bakker
Juda
Simeon:
Benjamin
Ruben

Else Aarnink, Romy Asmus, Lieke van den Berg,
Laura Claas, Anika van Driel, Linda Groeneveld,
Marijn Harteveld, Mardy Hendriks, Sylvie
Klaassen, Nienke Langkamp, Stefan Leushuis,
Carmen Leusink, Marian Meulenkamp, Marijn
Nijkamp, Jacqueline Quatero, Linda Spackler, Febe
Umboh, Ilse Veehof, Meike van Wijk.

:Gerard Bakker
: Arjenne Jonkhoff
: Jos Rikhof
: Nicola Amoruso
: Marjolein Wolters
: Herald Oriëns
: Bart Klinge
: René van der Kuil
: Fransesco Bekkema
: Edwin Bollerman
: Anton Hafkamp
: Remon Jasper

Overige broers: Sander de Graaff, Arjan
Hagedoorn, Mitchel ter Heide, Guido
Moltman, Wesley Pierik, Rowin Steijnis.

U kunt ons volgen op onze website:
www.musicalproductiestwente.nl
en op facebook.

Het verhaal
De musical is geïnspireerd op het beroemde verhaal Jozef in het oude Egypte, waarin
hij zich ontwikkelt van zijn vaders oogappel tot onderkoning van het land. Jozef wordt
door zijn elf jaloerse broers als slaaf verkocht. Uiteindelijk belandt hij in de
gevangenis. Daar blijkt dat hij een bijzondere gave heeft: Jozef kan dromen uitleggen.
Als de Farao door een nare droom wordt gekweld, legt Jozef hem zijn dromen uit, stelt
hem gerust en geeft hem goed advies. Als dank kroont de Farao hem tot onderkoning
van Egypte. Dan ziet hij na al die jaren zijn broers weer en stelt hen op de proef.
Een tijdloos verhaal over volwassen worden, jaloezie en vergeving. Dit alles op een
uitbundige manier met veel humor en muziek. Rock ’n Roll, Calypso, Disco en nog veel
meer; JOSEPH and the Amazing Technicolor Dreamcoat is de enige musical ter wereld
met zoveel verschillende en vrolijke muziekstijlen!
Bron: Stage Entertainment

De audities.
Wat was het spannend, auditie doen.
Sommigen voor het eerst, anderen al door de
wol geverfd, maar nog steeds zenuwachtig.
En wat een enthousiasme en talent bij de
auditanten! Ons creatieve team heeft
ontzettend veel zin om met deze groep te
gaan werken.
Enkele reacties van de auditanten:
” Vanaf het moment van binnenkomen, merkte ik dezelfde passie bij iedereen.”(Gerard Bakker)
“Ik ben nog nooit zo blij geweest! Ik zit erbij! Ik heb echt een ontzettend leuke dag gehad en ben heel blij met de
productie en de mensen die eraan meewerken.”(Nienke Langkamp)
“Ik heb de auditie als heel gezellig en uitdagend ervaren en ben er trots op dat ik bij de Joseph-family hoor en heb
heel veel zin in de repetities.” (Sylvie Klaassen)

Vrienden van de Musical maken het verschil.
Draagt u onze stichting een warm hart toe? Bijvoorbeeld omdat een familielid of
vriend(in) meedoet in deze productie? Word dan vriend van onze stichting. Met uw gift
kunnen wij onze doelstelling realiseren om steeds weer nieuwe talenten een kans te
geven actief in een musical te acteren of te musiceren.
Als vriend van de Stichting Musical Producties Twente ontvangt u onze nieuwsbrief,
waarmee we u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom onze projecten én
voorrang bij het bestellen van toegangskaarten voor de voorstelling, waardoor u de
eerste keuze hebt voor de mooiste plekken in het theater.
U kunt zich aanmelden als “Vriend van Stichting Musical Producties Twente” door
minimaal €. 10,00 te storten op rekeningnummer NL59RABO0168947579
t.n.v. genoemde stichting. U kunt er ook voor kiezen om ons een machtiging te geven
om jaarlijks een bedrag van €. 10,00 van uw rekening af te schrijven. (zie hiervoor onze
website).

