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Optreden 13september UITparade Stadstheater 
Vrijdag 13 september zingen we in het Stadstheater tussen 20:00 en 22:30 uur 4 blokjes van 15 
minuten. Onze voorkeur gaat uit om onderstaand repertoire te brengen. 
Mocht in de komende 3 repetities blijken dat dit niet haalbaar is dan zal het programma worden 
aangepast. 
Bijgevoegd is tevens het programma van de hele avond; op het Cadenzaplein en in het 
Stadstheater. 
Vanwege onze wekelijkse repetitieavond is het niet mogelijk om op donderdag 12 september de 
generale bij te wonen. Daarom mogen we vrijdag van 18:30 - 19:00 uur opstellingen bepalen en 
kunnen we tevens inzingen. We staan in groepjes (met dezelfde stemsoort bij elkaar) enigszins 
verspreid in de zaal. Het publiek staat op het toneel.  
Aansluitend is om 19:00 uur de opening op het Cadenzaplein. 
   
Aanwezig: 18:30 uur  
Aanvang:   20:00 uur 
 

Programma: 
America 
Phantom of the Opera Titelsong 
All I ask of you 
Can you feel the love tonight 
 

Sway  
Think of me  
Angel of music 
Slow down  
 

Diamonds are for ever 
The Music of the night 

Learn to be lonely 
True Colors 

Don't Cry for me Argentina 
 
America 
Conquest of Paradise  
Phantom of the Opera Titelsong 
Can you feel the love tonight 
 

 

Kleding: 
Heren: Witte broek, aquablauw of korenblauw poloshirt, trui, sweater, overhemd of jasje in de 
effen kleur. Geen T-shirt als bovenkleding. 
Witte schoenen (sportschoenen of gympen zijn toegestaan. Géén sandalen). 
Riemen en/of andere accessoires alleen in de vastgestelde kleuren aquablauw, groen of wit. 
 



Dames: witte basis: Witte broek (lang of ¾ ), witte rok of jurk (lengte minimaal op de knie of 
langer) met witte, aquablauwe en/of groene kleding aan bovenkant met eventueel naturel panty. 
Een kort rokje of jurkje  in wit, aquablauw of groen, uitsluitend te dragen met een witte legging.  
Voorkom dat je helemaal in wit gekleed bent (bijvoorbeeld bij een jurk). Combineer altijd met de 
aquablauwe of de groene kleur. Schoenen in wit of de juiste kleuren blauw of groen. Pumps met 
een open hiel en/of teen zijn toegestaan, echter géén slippers of sandalen. 
 


