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Kleding voor Take20 
 
 

The Phantom of the Opera  
Sfeer: opera/ theater/Victoriaans/Venetiaans. 
Kijk voor sfeer en voorbeelden op YouTube en Google naar “afbeeldingen kleding Victoriaanse 
stijl en 1880” en de film van The Phantom of the Opera. 

(uitgezonderd de spelers) 
 
Dames: 
Lange jurk of wijde (hoepel)rok, met bovenstuk in de passende kleuren. 
Rok of jurk dient wijd, zwierig te zijn eventueel met ruches, stroken of kant. Lengte tot minimaal 
de enkel. Mouwen bijvoorbeeld pofmouwen, met ruches of kant. 
Hierbij kan een haarspeld met veren of kant of diadeem in dezelfde sfeer gedragen worden. Geen 
hoedje. 
Handschoenen in dezelfde stijl als de kleding mogen hierbij (bv. witte open gehaakte 
handschoenen) 
Schoenen of laarsjes in donkere kleur of passend bij de kleding. 

 

Gezien de theatersfeer van die tijd is een hedendaagse jurk (of combinatie rok met shirt) mogelijk 
op te pimpen met een glanzend- of glittersjaaltje, kant, ruches of een sierlijk bijpassend jasje, een 
fleurige tailleband. Probeer te voorkomen dat je geheel in zwart bent. 
Misschien is kleding huren een optie, hierover hopen wij je nog nader te berichten. Er is kleding 
uit deze periode te huur bij Greg en Baud. Kijk op hun website op www.greg-
baud.nl/index.php/gb-kostuumverhuur.html 

 
Heren: 
Zeer gewenst is een rokkostuum met wit smoking hemd met wit strikje en wit gilet. 
Het koor kan voor iedereen een compleet rokkostuum huren. D.w.z. Broek, jas, vest, overhemd 

met opstaande boord met puntjes en wit strikje. 

De leden hoeven hiervoor maar € 25,00 te betalen. (De werkelijke kosten liggen hoger en zijn 

voor rekening van The S(w)inging Company.) Het zijn echte kostuums en niet uit de verkleedkist”.  

Heb je zelf een smoking broek en overhemd (met puntjes boord) en wit strikje dan kost de jas en 

vest € 15,00. 

Graag horen we wat je zou willen huren en welke confectiemaat je hebt zodat we de kostuums 

een beetje redelijk qua maat kunnen verdelen.  

Zwarte schoenen. 

Iedereen: 

Een cape welke over de kleding wordt gedragen, bij de scenes in de catacomben en op het dak. 

De stof hiervoor is centraal ingekocht. 

Voor het bedrag van € 7,00 krijgen alle leden de stof (2 mtr. van 1.47 mtr. breed en 50 cm. voor 
de capuchon) de aanwijzingen voor het in elkaar naaien staan op de website, dit is niet te moeilijk. 

 

Spelers: 
De kleding voor de leden met een rol wordt persoonlijk met hen besproken. 
---------------------------------------------------------------- 

http://www.greg-baud.nl/index.php/gb-kostuumverhuur.html
http://www.greg-baud.nl/index.php/gb-kostuumverhuur.html


Movie Moments 
Sfeer: feestelijk, theater. 

 
Dames: 
Zwarte jurk lang of kort, te dragen met een zwarte panty. Zwarte rok of mooie broek gecombineerd 
met een feestelijk shirt of blouse, eventueel gecombineerd met een zwart kort jasje.  
Voor iedereen een fel rode (geen donkerrood) accessoire in vorm van corsage, bloem of klein 
sjaaltje. 
Dit alles mag ook gecombineerd worden met veel glinsterende (nep)-juwelen (diamonds). 

 
Heren: 
Zwart kostuum of smoking, zwart overhemd gecombineerd met fel rood strikje. Een rode pochet 
welke door het koor verstrekt wordt. Zwarte schoenen. 

 
Conquest of Paradise: 
Over de kleding de cape die bij The Phantom is gedragen. 

--------------------------------------------------------  

 

Various Moments: 
 

 

Dames: 
Witte broek of rok (voor beiden geldt minimaal kuitlengte). 

Bovenstuk in effen kleur (blouse/jasje/bolero met shirt). Kleuren bv.: rood, oranje, cyclaam-roze, 

groen, geel, aquablauw, korenblauw, paars. Geen fletse of sombere kleuren. 

Indien een shirt onder een open blouse of jasje wordt gedragen dan dient deze in dezelfde tint te 

zijn, dus beiden in dezelfde effen felle kleur. ‘Ton sur ton’ is toegestaan. 

Mouwlengte minimaal halverwege bovenarm. Dus tussen schouder en elleboog. 

Witte schoenen of sneakers. 

Om een evenredig aantal kleuren te verkrijgen is het de bedoeling dat je hiervoor op een lijst 
intekent. 

 
Heren: 
Witte broek en fel gekleurd overhemd met lange mouwen welke twee slagen opgerold worden. 
Geen fletse of sombere kleuren. Kleuren bv.: rood, oranje, cyclaam-roze, groen, geel, aquablauw, 
korenblauw, paars. Graag met John afstemmen over de kleur, om verscheidenheid aan kleuren te 
krijgen. 
Witte schoenen, sneakers of gympen. 
 


