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COMPANY NEWS 

Agenda 
                            

26 februari dinsdag Altenrepetitie 
 

7 maart donderdag Miro afwezig 
 

17 maart zondag Optreden Albrandswaard Zoetermeer (Fonds 1818)  
 

24 maart zondag Spelrepetitie bij Barbara 
 

11 april donderdag Algemene vergadering en ½ repetitie 
 

7 september zaterdag Open dag CKC & partners 
 

28 september zaterdag Optreden Buytenhage Zoetermeer  (Fonds 1818) 
 

6 oktober zondag Optreden Steenvoorde Rijswijk  (Fonds 1818) 
 

21 november donderdag Generale Take20 
 

22-23-24 november Productie Take20 
 

1 december zondag Optreden Die Buytenweye  (Fonds 1818) 
 

                     www.theswingingcompany.nl  
De ledensite met wachtwoord: Jubileum2019 

Barbara tel 06-25524340 

Van het bestuur 
 Andries Bink is aspirant lid af en nu volwaardig lid van The S(w)inging Company. 

 Casper Wijsbeek is aspirant lid geworden en versterkt de bassen. Wij wensen hem veel succes met 
het instuderen van de repertoire. 

 Miro afwezig op 7 maart. 
Deze avond zal er gewerkt worden aan de opstellingen voor het blokje Movie Moments en de 
bewegingen bij Masquerade. Daarna zullen beelden gedraaid worden, van de songs die wij zingen, 
uit de musical The Phantom of the Opera van de dvd “The Phantom of the Opera-Celebration 25 
Years”. 

 
Nieuwe song 
Op de website staat de song ‘Ik kan het niet alleen’ van De Dijk. Net als ‘Pak maar mijn hand’ wordt deze 
niet in NoteWorthy ingeklopt. 
Alle partijen staan op aparte notenbalken en van alle partijen is er een mp3 file apart en ook een met alles 
tezamen. 

 
Productie in 2019 

 Voor de Mini-musical The Phantom of the Opera zijn de rollen verdeeld. voor alle damesrollen 
waren er voldoende aanmelddingen. Bij de mannelijke rollen was het wat moeilijker, maar dit is 
toch ook gelukt. 

The Phantom - Lex  
Christina  - Monica 
Raoul  - Nico 
Mme Giry - Ingrid 
Carlotta - Sonja 
Meg  - Linda 
Piangi  - Casper 
André  - Peter 
Firmin  - John 
Buquet  - Andries 



 Binnenkort gaan we beginnen met de opstellingen. Hiervoor willen we de repetitietijd iets 
uitbreiden. We hebben 4 opties. Binnenkort wordt er geïnventariseerd waar de meeste animo voor 
is. Bedenk vast waar jouw voorkeur naar uitgaat. 

1. 19:45 - 22:30 uur met de gebruikelijke pauze 
2. 19:30 - 22:15 uur met de gebruikelijke pauze 
3. 19:45 - 22:15 uur met een korte pauze van maximaal 15 min. in de repetitieruimte. 
4. 20:00 – 22:30 uur met een korte pauze van maximaal 15 min. in de repetitieruimte. 
 

 Zondag 24 maart vindt de 1e spelrepetitie o.l.v. Rob plaats, bij Barbara thuis van 10:30 tot 14:15 uur 

 Er worden extra oefendagen gehouden om de songs met het opstellingen goed door te nemen. 
Data hiervoor worden binnenkort bekend gemaakt. 

 Van de kleding commissie hoor je spoedig meer.  

 
Optreden 17 maart 
Zondag 17 maart zingen we in Dienstencentrum Albrandswaard, Albrandswaard 1, 2716 DA  Zoetermeer. 
Aanwezig: 14:00 uur 
Aanvang:   14:30 uur 

Programma: 
  Another op’nin’, another show    
   Moon river 
  Don’t cry for me Argentina 
  True Colors 
  Sway 
  Diamonds are forever 
  Do you hear the people sing 
  Bring him home 
  Pastorale 
  One 
  For once in my life 

35 min   
PAUZE 
  Singin’ in the rain 
  Beauty and the beast 
  One moment in time 
  Phantom of the opera titelsong 
  Learn to be lonely 
  Music of the night 
  Angel of music 
  Get me to the church in time 
  Wouldn’t it be loverly 
  I could have danced all night 
Toegift: It don’t mean a thing 
 34 min 
 

Kleding: 
Heren: Zwarte broek en zwart overhemd met blauwe das en pochet 
Dames: Zwarte broek (lang of ¾), rok of jurk (lengte minimaal op de knie of langer) met zwarte, blauwe of 
groene effen kleding aan bovenzijde met zwarte panty. 
Voorkom dat je helemaal in zwart, blauw of groen gekleed bent (bijvoorbeeld bij een jurk). Combineer altijd 
met de zwarte, groene of blauwe kleur. Zwarte schoenen of laarsjes.  

 
 
 


