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COMPANY NEWS 

Agenda 
                            
 

6 oktober zondag 14:15 uur Optreden Steenvoorde Rijswijk  (Fonds 1818) 
 

13 oktober zondag 11:00 uur Doorlooprepetitie in kleding 
 

31 oktober donderdag 19:30 uur Zang repetitie met combo 
 

7 november donderdag 19:30 uur Zang repetitie met combo 
 

14 november donderdag 19:00 uur Doorlooprepetitie in Theaterzaal met capes 
 

21 november donderdag 19:00 uur Generale repetitie Take20 
 

22-23-24 november Productie Take20 
 

15 december zondag Optreden Die Buytenweye  (Fonds 1818) 
 

                     www.theswingingcompany.nl  
De ledensite met wachtwoord: Jubileum2019 

Barbara tel 06-25524340 

Doorloop repetitie 13 oktober. 
Zondag 13 oktober doen we een doorlooprepetitie met alle blokken in de juiste kleding. Er kan dan gekeken 
worden of alles in orde is, er is dan nog tijd voor eventuele aanpassingen, dus zorg dat je alles de 13e in 
orde hebt.  
Alle blokken worden in kleding, compleet met zang en opstellingen geoefend. We gaan ervan uit dat, we 
alles 2x kunnen doornemen. 
Kom voor het eerste blok zoveel mogelijk al in de juiste kleding. 
Onderstaande tijden zijn geschat. Als alles lekker loopt zijn we eerder klaar. Maar wordt er tussendoor veel 
gediscussieerd dan gaat alles langer duren.   
 
11:00 uur Aanwezig, Atrium inrichten en eigen omkleedplekje maken. 
11:15 uur Aanvang Movie Moments 
12:15 uur Omkleden voor Various Moments en stoelen klaar zetten. 
12:30 uur Various Moments 
13:30 uur Lunchpauze Je kun een consumptie bestellen op rekening van The S(w)inging Company 
  Omkleden voor The Phantom 
14:00 uur The Phantom 1 
15:15 uur Pauze 
15:30 uur The Phantom 2 
16:30 uur Einde 
16:30 uur  Foto’s maken van opgehangen Buquet en Video van The Phantom 
 

Kleding 
De kledingvoorschriften staan op de website. Kijk ze nog even door. In de loop van de tijd zijn er wat 
aanpassingen geweest. Hopelijk zijn deze je niet ontgaan, maar ze zijn nu nog bij te stellen. 
Ter aanvulling: 
Alle heren krijgen een rode pochet voor Movie Moments 
Cape: 
Nog even wat aanpassingen voor de cape en capuchon  n.a.v. tips van koorleden 
Zet je naam in je cape en oefen zo veel mogelijk met snel en vooral netjes om doen van de cape. 
Je kunt de cape op vele manieren vast maken: 
-een koord (risico dat je er een knoop in trekt en de cape niet snel los kunt maken) 
-haakje 
-klittenband 
-knoop met lusje 
-bovenin met enkele steken vaststikken mits je hoofd er nog makkelijk door kan. Nadeel is dat je haar bij       
het over het hoofd trekken door de war kan raken. 



 
 
Het is mooier als je de punt van de capuchon er af knipt en een rond stiksel maakt. Doe dit pas nadat je de 
capuchon hebt vastgezet, zodat je duidelijk ziet welk deel weggeknipt kan worden . 
De laatste tip. Als  je het te veel van de capuchon terug slaat naar achteren zoals bedoeld is , kan je dit deel 
ook nog met enkele steken  of stiksel vastzetten. 
Rokkostuum voor tijdens The Phantom: 
Omdat de kostuums nog niet beschikbaar zijn (Deze heeft Odes zelf nog nodig op 2 en 3 november) wordt 
je verzocht om een zwart kostuum of smoking te dragen met een wit overhemd en zwart strikje. Mocht je 
geen zwart strikje hebben meld dit dan z.s.m. aan John.  
 

Wil je verder opgeven of je zelf een smokingbroek en/of smokinghemd hebt zodat je die niet hoeft te huren 
en dat altijd mooier past. Ook horen we graag welke confectiemaat je draagt. 

 
Foto’s 
Er zullen op de 13e foto’s gemaakt worden die ook gebruikt gaan worden voor in het programmaboekje. 

 
Stagecrew 
We hebben Ed van Pinxteren, Yvonne Bink en Lynda van Weers bereid gevonden om ons te helpen met o.a. 
de rekwisieten en het omkleden van de spelers. 
Zij zijn deze dag ook aanwezig 

 
Rekwisieten 
Er wordt getracht om zoveel mogelijk attributen mee te nemen, zodat het zowel voor het koor als de 
crewleden duidelijk is waar en wanneer deze op het toneel komen te staan. 
Fakkels: 
Zet je naam op de fakkel en ook op de kaars. Een aantal willen we gebruiken in de grot van The Phantom. 

 
Repetities met het combo 
Het combo is deze keer in een iets andere bezetting en staat o.l.v. onze eigen Miro op Piano. 
Slagwerk Maarten Boersma 
Synthesizer Niels van der Kolk 
Basgitaar Wilco Leenders 
 

Op donderdag 31 oktober en 7 november zullen zij met ons mee-oefenen om aan elkaar te wennen en 
vooral muzikaal af te stemmen. Deze repetities kunnen we natuurlijk wel de opstellingen en opkomsten 
doen, maar is er geen tijd voor veel aanwijzingen hiervoor. Ook kost het teveel tijd  om het complete spel 
uit te spelen. 

 
Doorlooprepetitie 14 november 
Deze donderdag repeteren we in de Theaterzaal. 
Het hele programma wordt doorgenomen, daarom starten we om 19:00 uur en is het heel goed mogelijk 
dat we wat langer doorgaan dan 22:15 uur. 
Deze avond kunnen we het exacte op- en afgaan bepalen, evenals de plekken waar je moet staan. Dit is dan 
voor de Generale duidelijk en kost dit geen extra tijd. 

 
Generale repetitie  21 november 
Aanvang 19:00 uur in kleding.  Zorg dat je tijdig in kleding aanwezig bent. Ook nu zal de repetitie later dan 
22:15 uur afgelopen zijn. 
Nadere informatie volgt later. 
 

 Het combo zit links van het podium. Dit in tegenstelling van voorgaande jaren. 

 Er staat op beide zijden van het balkon een monitor waar je Miro kunt zien aangeven. 

 Er zijn grote spiegels in de zijcoulissen om te kijken of je cape goed zit. 
 



 

 
Plaats van het combo  
In tegenstelling tot vorige producties zit het combo nu links, gezien vanuit de zaal omdat aan deze zijde 
achter het combo veel meer ruimte is. 
Miro zal zoals altijd vanachter de piano dirigeren. Dit is te volgen op monitoren links en rechts op het 
balkon. 

 
 
 
 
 
Inkomsten voor Take20 
Deze keer maken we geen gebruik van de crowdfunding Voordekunst.nl. Wel “verkopen we vloerdeeltjes” 
voor extra inkomsten. Hiervoor krijgt men een advertentie in het programmaboekje of toegangskaarten of 
een dvd.  
Wil je zelf “vloerdeeltjes” kopen laat het dan weten. We vragen je ook in je omgeving te kijken of er 
bedrijven zijn die een advertentie willen plaatsen. Eventueel kun je als voorbeeld een programmaboekje 
van een van de vorige producties vragen. Info staat hieronder en ook op de achterzijde van de flyer. 
Voor meer info of kopen kun je bij Barbara terecht. 
Doe je best door het kopen en verkopen van vloerdeeltjes! 

 

 
 

    Sponsor ook onze productie                         

    door “vloerdeeltjes” te kopen 

 

 Help ons! Zodat onze regisseur en zangcoach ons naar een hoger 

niveau kunnen tillen en we ons publiek een fraai resultaat kunnen bieden. 

 We willen u een gelikt programma aanbieden en schitteren in mooie kostuums. 

 Natuurlijk kunnen we niet zonder achtergrondprojectie en rekwisieten. 

 Draag een steentje bij om Take20 uit de steigers te halen en deze klus te klaren. 

 Koop vloerdeeltjes zodat niet alleen de mini-musical The Phantom of the Opera, 

maar onze hele productie een schitterende uitvoering wordt, op een fijne podiumvloer. 

 

U kunt “vloerdeeltjes” kopen voor € 25,00 per stuk 
 

        En natuurlijk bieden wij u hiervoor wat aan: 
  

1 vloerdeeltje   Naamsvermelding of logo in het programmaboekje 
 

2 vloerdeeltjes  Advertentie van 7 x 9 cm in het programmaboekje én 1 toegangskaart 
 

3 vloerdeeltjes Advertentie van 14 x 9 cm in het programmaboekje óf  
 Naamsvermelding én 2 toegangskaarten met VIP ontvangst óf 
 Naamsvermelding én 1 toegangskaart én DVD met videoregistratie 
 

4 vloerdeeltjes  Advertentie van 14 x 9 én 2 toegangskaarten met VIP ontvangst 
 

5 vloerdeeltjes  Advertentie paginagroot 14 x 20 cm én 2 toegangskaarten 
                             met VIP ontvangst 
 
Dit zijn enkele voorbeelden, natuurlijk staan wij open voor andere mogelijkheden 
en suggesties. 
Graag willen wij hierover met u praten. Contact Barbara Ardaseer 06-25524340 
 

Het programmaboekje heeft A-5 formaat en is full color. Oplage ± 550 exemplaren 


