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COMPANY NEWS 

Agenda 
                            
 

29 december zondag  16:00 uur Optreden Magisch Zoetermeer 
 

2 januari 2020 donderdag Nieuwjaarsborrel en repetitie 
 

5 april 2020 zondag Optreden Schoorwijck Leidschendam (Fonds 1818) 
 

11 oktober 2020 zondag Optreden Veenhage Nootdorp (Fonds 1818) 
 

29 november 2020 zondag Optreden De Mantel Voorburg (Fonds 1818) 
 

                     www.theswingingcompany.nl  
De ledensite met wachtwoord: Jubileum2019 

Barbara tel 06-25524340 
 

 
Zangstudio 
De overgrote meerderheid van het koor heeft aangegeven voorkeur te hebben om in de 
zangstudio te zingen. Daarom zal de wekelijkse repetitie voortaan in de zangstudio plaatsvinden. 
Na afloop van de repetitie is het fijn als de stoelen weer in de oorspronkelijke opstelling gezet 
worden. Er zal een foto van deze opstelling gemaakt worden.  

 
Nieuwjaarstoost 
Er zijn voldoende leden die op 2 januari aanwezig kunnen zijn, dus deze repetitie gaat door en 
natuurlijk hoort daar ook de toost op het nieuwe jaar bij. Als je wat lekkers mee wilt nemen voor 
bij de borrel laat dit dan even weten. 

 
Optreden in de Vruchtenbuurt, Den Haag 
De evenementenorganisator van het wijkberaad van de Vruchtenbuurt heeft een van onze 
voorstellingen van Take20 gezien en was heel enthousiast. Hij wil ons boeken voor een optreden.  
Graag wil hij The Phantom op het programma zien, in uitgeklede versie van ca 45 minuten. En na 
de pauze een blok met ander repertoire. 
2 Jaar geleden heeft hij ons ook al willen boeken voor Les Misérables. Helaas kregen wij toen niet 
voldoende leden bij elkaar. Hopelijk gaat dat nu wel lukken. 
Wij moeten op korte termijn aangeven of wij de opdracht aannemen, omdat hiervoor een 
gemeentelijke subsidie moet worden aangevraagd. 
Wil je alsjeblieft zo spoedig mogelijk aangeven op welke onderstaande data je wel of niet mee 
kunt doen, per e-mail tsc@ziggo.nl of per Whatsapp. 

1 maart 
 19 april 

26 april 

 
Opnamen van Take20 
Momenteel is Barbara de video-opnamen van zaterdag, welke met drie camera’s zijn opgenomen, 
aan het bewerken. Als deze gereed zijn worden ze, compleet met alle foto’s, op een USB stick 
aangeboden. Zodra het zover is hoor je er meer over. 
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Optreden 29 december Magisch Zoetermeer 

Op zondag 29 december zingen we in de tent op de Markt. De tent is verwarmd, maar het is niet 
bekend wat de temperatuur zal zijn. 
We openen met Conquest of Paradise met capes en fakkels. Daarna steken we 10 fakkels in de 
houders. De andere fakkels doen we uit en leggen die met de capes op een nader te bepalen 
plaats. Aanwezig 15:30 uur. Aanvang 15:45 uur. 
Wij zijn het eerste optreden deze middag en nemen onze eigen piano mee. Deze moeten we na 
afloop ook weer mee terug nemen. Omdat we hiervoor wat extra tijd nodig hebben beginnen we 
15 minuten eerder. Wel kunnen we een extra song in het programma opnemen. 
 
Repertoire: 
 Conquest of Paradise  (met cape en fakkels) 
 Phantom of the Opera  
 Masquerade 
   Learn to be lonely 
 Diamonds are forever 
 Moon river 

Don't Cry for me Argentina 
 Pastorale 
 

Kleding: 
Dames: Zwarte kleding met rode accessoires. Rood of zwart vestje, bolero of jasje 

mag hier ook gedragen worden.  
Heren:  Zwart kostuum en zwart overhemd met rood strikje en rood pochet. 
Allen:  Cape en fakkel voor Conquest 
 

Op de markt zal een magisch dorp herrijzen dat bol staat van activiteiten: Een dorp waar het 
nostalgisch verleden en heden worden vermengd. Met o.a. een kinderwintertrein, een prachtige 
nostalgische draaimolen, een zweefmolen, een reuzenrad, diverse gezellige theatershows, een 
betoverend 'verwarmd' horecaplein met de nodige winterse versnaperingen en een dagelijks 
muzikaal podium programma. 
Meer info staat op https://www.magischzoetermeer.nl/ 
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