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COMPANY NEWS 

Agenda 
                            

23 augustus 19:30 uur Eerste repetitie na de zomervakantie met Joint Venture 
 

26 augustus zondag 17:30 uur Orkestrepetitie t.b.v. Openingsshow Stadstheater 
 

30 augustus 19:30 uur Repetitie met Joint Venture 
 

1 september zaterdag 14:55 uur Optreden Open dag CKC & partners 
 

6 september 19:30 uur Repetitie met Joint Venture 
 

13 september donderdag 19:30 uur Generale repetitie Openingsshow Stadstheater. Geen reguliere koorrepetitie 
 

14 september vrijdag 20:15 uur Optreden Openingsshow Stadstheater 
 

15 september zaterdag Optreden UIT festival 
 

14 oktober zondag 14:30 uur Optreden Schoorwijck 
 

16 december zondag 14:30 uur Optreden Die Buytenweye 
 

21 december vrijdagavond Optreden Kerstconcert in Oude Kerk 
 

11 mei 2019 zaterdag Optreden Alphens Korenfestival 
 
 

                     www.theswingingcompany.nl  
De ledensite met wachtwoord: Timeless 

Barbara tel 06-25524340 

Van het bestuur  
De aflopen tijd heeft het nieuwe bestuur, bestaande uit Piebe (penningmeester), Josephine en Barbara niet 
stil gezeten. Alhoewel de zaken wat langzamer gingen dan gewenst, dat vanwege de vakanties die na elkaar 
plaatsvonden. 

 Er is gewerkt aan de invoering van de AVG, Algemene verordening gegevensbescherming. 
Binnenkort is deze voor ons koor afgerond. 

 De uitslag over het onderzoek naar de meest geschikte repetitieruimte is bijna gereed. 

 Er is een evaluatie gestuurd naar de organisatie van het Alphens Korenfestival. Hierin hebben wij 
ons ongenoegen geuit betreffende de twee locaties, welke niet aan onze verwachting voldeden. 

 In de laatste week van augustus ligt de nieuwe brochure van CKC & partners bij 56000 woningen op 
de deurmat.  

Ank Minkman heeft haar lidmaatschap opgezegd. 

 
Optreden Open dag 1 september 

Zaterdag 1 september zingen wij tijdens de open dag van CKC & partners om 14:55 uur op het hoofd-
podium. Daarnaast kunnen wij  buiten 1 á 2 korte pop-up optredens doen. De exacte tijd daarvan en het 
repertoire wordt pas ter plaatste bepaald. 
Daarnaast zal er ook een kraampje zijn voor The S(w)inging Company. Deze zal van 11:00 tot 16:00 uur 
worden bemand door Juliette, John, Piebe en Barbara. 

Repertoire: 
  Another op’nin’, another show    
  True Colors 
  Sway 
Pop-up optredens: 
  Pastorale 
  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 Openingsshow Stadstheater 
We doen mee met de openingsshow, “Night at the movies”, van het UIT festival op vrijdagavond. 
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. Op deze link staat de opname hiervan. 
https://www.youtube.com/watch?v=w0WdrwTdh0c 
Deze link staat ook op de homepage van het besloten deel van de website. José, Sonja en Ingrid zullen ons 
weer de choreo aanleren. 
Bij Singin’ in the rain zal Carlos Puts (hoofdrolspeler in Billy Elliot) tappen in waterbakken. Het wordt 
uitgevoerd zoals de originele song in de film. Wat inhoud dat het instrumentale deel in het midden van de 
song wat langer zal duren en wij maat 60 tot 88 niet meezingen. 
 Popkoor Joint Venture zal met 17 dames met ons mee zingen. Van ons koor is er ingeschreven door 7 
sopranen, 8 alten en nog 3 met een vraagteken of nog niet ingevuld, 3 tenoren en 1 vraagteken, 4 bassen 
en 1 vraagteken. We hopen van harte dat de leden met vraagtekens ook meezingen. Het zou toch wat zijn 
als er meer dames van Joint Venture meezingen dan leden van The S(w)inging Company. 
Het voorlopig programma in bijgevoegd en staat op onze website. 
Kaarten voor de voorstelling op 14 september om 20:15 uur zijn via de website van het Stadstheater te 
bestellen en kosten maar € 5,00. 
 

Kleding 
Singin’ in the rain: 
Het verhaal speelt in de jaren 50. Houd hiermee rekening met je kleding. 
Dames: 
Regenjas en regenkapje of –hoedje. Geen knalgeel of –oranje. Rok minimaal op de knie of langer. Schoenen 
of laarsjes. Geen naaldhakken. Naturel panty. 
Heren: 
Regenjas en gleuf- of bolhoed. Zwarte broek en schoenen. 
 

Conquest of paradise: 
Dames: 

Zwarte rokken, in bezit van The S(w)inging Company (van West Side Story). Draag ze binnenste 
buiten, de gekleurde draden van de strook zelf met watervaste viltstift zwart maken. Blouse of 
shirt met lange mouwen. Effen en geen felle kleuren. Aarde tinten, donker blauw, bordeaux of 
donker paars. Eventueel een hoofddoek en/of omslagdoek, mits deze niet in de weg zit voor de 
armbewegingen. Lage schoenen of laarsjes en donkere panty’s.  
Vanwege de verdeling van de rokken is het belangrijk dat we van tevoren weten wie er meezingt.       
Heren: 
Zwarte of broek, hoeft geen nette te zijn. Overhemd of blouse in zwart of donkere effen kleur 
(bruin, blauw of aarde tinten)  en bruine of zwarte schoenen. Een sjaal voor om het middel wordt 
uitgereikt. 
 
 

Gezamenlijke repetities 
Om tot een mooi geheel te komen zijn de leden van Joint Venture uitgenodigd om samen met ons te 
repeteren. Dit zal zijn op de donderdagen 23 en 30 augustus en 6 september om 19:30 uur tot max 20:30 
uur. Hier zullen ook de opkomst en opstelling en bewegingen geoefend worden. Op de 23e worden ook de 
rokken (zie hiervoor verder onder kleding) verdeeld. Kun je deze repetitie niet aanwezig zijn maar doe je 
wel mee op de 14e wil je dan een e-mail zenden naar tsc@ziggo.nl zodat er een rok voor je gereserveerd 
kan worden evenals een opstellingsplaats.  
Kun je de 14e niet meedoen dan ben je toch van harte uitgenodigd om mee te repeteren want op 15 
september is Conquest of paradise onze openingssong in de Grote Zaal en het ligt in de bedoeling om dit 
nummer in het programma van onze volgende productie op te nemen. 
 

Orkestrepetitie 26 augustus 
Op zondag 26 augustus is er in CKC & partners een repetitie met orkest en koor om de 2 songs en de 
finalesong Happy van Pharrell Williams samen door te zingen. Van Joint Venture zullen er 14 leden  
 

https://www.youtube.com/watch?v=w0WdrwTdh0c
mailto:tsc@ziggo.nl


 
 
aanwezig zijn. We hopen op ook een grote opkomst van ons koor. De exacte tijd zal later bekend worden 
gemaakt, maar zal rond 17:00 uur liggen. 
 

Generale repetitie 13 september 
De reguliere koorrepetitie in het CKC vervalt. 
Op donderdag de 13e begint om 19:30 uur de generale repetitie in het Stadstheater met de finalesong 
Happy waar alle deelnemers aan meedoen. Daarna zal het draaiboek worden aangehouden. Luister ernaar 
met deze link 
https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs 

 
Optreden UIT festival 15 september 

Zaterdag 15 september vindt het UIT festival rond het Cadenzaplein plaats. The S(w)inging Company mag 
twee optredens van 20 minuten doen. Op het Theaterplein om 14:40 uur en in de Grote Zaal van het 
Stadstheater om 15:20 uur. 

Repertoire: 
 Theaterplein 14:40 uur: 
  Another op’nin’, another show    
  True Colors 
  Sway 
  For once in my life 
  This is the moment 
 Grote Zaal 15:20 uur 

Conquest of paradise (met lichtjes) 
Pastorale  

  Moon river 
  True Colors 
  Sway 
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. 

 
Kerstoptredens 16 en 21 december 

Wij zijn uitgenodigd door CKC & partners om 15 minuten te zingen tijdens het kerstconcert op vrijdagavond 
21 december in de Oude Kerk. Het repertoire hiervoor wordt later bekend gemaakt. 
We moeten aangeven of we hieraan meewerken wil je daarom na de vakantie de intekenlijst invullen. 
 

Daarnaast hebben we ook een kerstoptreden op zondagmiddag 16 december in Die Buytenweye te Delft. 
De komende periode zal daarom het laatste deel van de repetitie gebruikt worden om het kerstrepertoire 
in te studeren. Zorg dat je dat vanaf september bij je hebt.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZbZSe6N_BXs

