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COMPANY NEWS 

Agenda 
                            

23 juni zaterdag Optredens Verenigingen dag Rokkeveen 
 

12 juli donderdag Laatste repetitie voor de zomervakantie 
 

1 september zaterdag Optredens Open dag CKC & partners 
 

13 september donderdag Generale repetitie Openingsshow Stadstheater 
 

14 september vrijdag 20:15 uur Optreden Openingsshow Stadstheater 
 

15 september zaterdag Optreden Cultuur Lokaal 
 

14 oktober zondag 14:30 uur Optreden Schoorwijck 
 

16 december zondag  Optreden Die Buytenweye 
 
 

                     www.theswingingcompany.nl  
De ledensite met wachtwoord: Timeless 

Barbara tel 06-25524340 

Van het bestuur  
 Trudie Klop is per 1 mei aspirant lid geworden en zingt bij de alten. Wij wensen haar veel succes 

met het instuderen van het repertoire. We hebben in ieder geval gehoord dat zij Sway al uit haar 
hoofd kent. Hiervoor heeft zij de NoteWorthy file opgenomen en oefent daarmee in de auto. 
Chapeau!!  

 Een maand later kregen we nog een nieuw aspirant lid. Bij de alten is Christa Cappon 
aangeschoven. Ook haar wensen wij veel succes. 

 De notulen van de Algemene Vergaderingen van 22 maart en 19 april 2018 staan op de website. 

 
Optreden 23 juni Rokkeveen 
Zaterdag de 23 juni wordt er een verenigingen dag georganiseerd in winkelcentrum Rokkeveen. Het 
evenement duurt van 12:00 tot 16:00 uur. Wij zullen ons presenteren met een kraampje om leden te 
werven. We zingen drie blokjes van ongeveer 20 tot 25 minuten op het binnenplein met steeds hetzelfde 
programma. We gebruiken onze eigen piano met geluidsinstallatie. 
 
Optreedtijden zijn: 12:30 uur 

13:40 uur 
14:50 uur 

Repertoire: 
  Another op’nin’, another show    
  Beauty and the beast 
  Pastorale  
  Rolling in the deep 
  True Colors 
  Sway  
  Singin’ in the rain 
  For once in my life 
Kleding: 
We treden op in onze zomeroutfit.  
De heren dragen witte broek en blauwe of groene shirt, overhemd, trui of colbert. 
Dames dragen witte basiskleding met blauwe en/of groene blouse of shirt of jasje. 

 
 
 



 
Optreden 14 september Stadstheater 
We zingen tijdens de openingsshow, “Night at the movies”, voor het UIT festival op vrijdagavond. 
Rob Eichholts heeft het verhaal geschreven en hij heeft ook de regie. 
Het Theaterorkest zorgt voor alle begeleiding. Het orkest staat onder leiding van Maarten Boersma. Tijdens 
Timeless was Maarten onze drummer. 
Wij zingen Singin’ in the rain en Conquest of Paradise. Deze doen we weer met de lichtjes zoals we die bij 
onze productie “Springtime” in 2011 gebruikten. Er zal mogelijk nog een update over de exacte uitvoering 
komen. Op deze link staat de opname hiervan. 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=XHd--ZI2Ku8 
Deze link staat ook op de homepage voor leden van de website. 
Om een groter koor op het podium te krijgen heeft Rob een aantal leden van popkoor Joint Venture bereid 
gevonden met ons mee te zingen. Zij zullen nog met ons mee repeteren. 

 
Repetities 
De komende periode zullen de repetities in het teken staan van het instuderen van nieuw repertoire voor 
onze productie van 2019.  Hou het nieuwe repertoire steeds bij. We hopen dat er thuis hard gestudeerd 
wordt zodat het wat sneller gaat tijdens de repetities. 
Als er optredens zijn zal het repertoire hiervoor ook opgenomen worden in de repetities. 
Na de pauze kan het laatste deel van de repetitie ouder repertoire worden gezongen. 

 
Optredens 
Onderstaand een overzicht van de komende optredens na de zomervakantie. 

 1 september zaterdag. Open dag van CKC & partners. SCHRIJF JE IN. 

 13 September donderdag Generale repetitie in het Stadstheater voor 14 september. 

 14 September vrijdag 20:15 uur Openingsshow UITfestival. Stadstheater.  

 15 September zaterdag UITfestival op vijf opdia rond het Cadenza en in het Stadstheater. Tijden 
zijn nog niet bekend. 

 14 Oktober zondag 14:30 uur Schoorwijck i.p.v. 7 oktober.  

 Datum nog niet bekend voor optreden in de Vruchtenbuurt. 

 16 December zondag Kerstoptreden in Die Buytenweye. 
 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=XHd--ZI2Ku8

