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COMPANY NEWS 

Agenda 
                            

29 augustus donderdag 1e Repetitie na de zomerstop 
 

7 september zaterdag Open dag CKC & partners 
 

8 september zondag 10:30 uur Spelersrepetitie bij Barbara 
 

13 september vrijdag Optreden UITparade Stadstheater   
 

28 september zaterdag Optreden Buytenhage Zoetermeer  (Fonds 1818) 
 

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

13 oktober zondag Doorloop repetitie in kleding 
 

14 november donderdag 19:00 uur Doorloop repetitie 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 
 

Optreden UITparade Stadstheater 
Vrijdagavond 13 september wordt het UITfestival geopend met de UITparade 
Een avond waarbij in alle hoeken en gaten van het theater kleine voorstellingen te vinden zijn. Vooral 
speelsheid vinden we belangrijk. Zo zijn er ook veel bijzondere plekken waar voorstellingen zijn zoals het 
kantoor van de directeur, in de ruimte van het laden & lossen en de artiestenfoyer.  
The S(w)inging Company zal in de Grote Zaal meerdere malen op die avond 10-15 minuten optreden. Máár 
niet op het podium, de boel wordt omgedraaid. Dus het publiek zit op het podium en het koor in de zaal.  
Exacte tijden en het programma hoor je zo gauw dit bekend is. 
 

Choreo Masquerade en schema van The Phantom 
De opstellingen en choreo bij Masquerade zoals we die de laatste repetitie hebben geoefend staat op de 
website. Ook het bijgewerkte schema voor de hele Phantom staat op de website. Bestudeer het de 
komende tijd zodat je voorbereid op de repetities komt. 
 

Open dag CKC & partners 
Op zaterdag 7 september, 11:00-16:00 uur, is de Open dag in en rond het gebouw van CKC & partners. Er 
zijn weer meer demonstraties.  
Helaas zingen wij niet omdat te veel leden niet aanwezig kunnen zijn. Wel hebben wij een infokraam waar 
we weer leden proberen te werven en kaarten verkopen voor Take20. 
 

Opnamen op de website 
Van de meeste songs welke we gaan zingen op Take20 staan de opnamen op de website.  
Je kunt ze vinden onder “Oefenen” daarna klikken op “Take20 songs tijdens repetities door TSC gezongen”. 
 

Stagecrew 
Met name voor The Phantom is er hulp nodig achter de schermen. 
We denken aan 3 tot 4 mensen die willen helpen met het omkleden van de spelers en het neerzetten van 
wat rekwisieten op het podium. Naast de 3 optredens verwachten we ook dat ze op de generale en zo 
mogelijk ook op 13 oktober aanwezig zijn. 
Heb je een dochter/zoon, vrienden of familie die zou willen helpen of wil je meer info wil neem dan contact 
op met Barbara. 



 
Gevraagd, wie kan ons hieraan helpen  
We hebben voor The Phantom echt onderstaande zaken nog nodig. Heb je iets laat het Barbara weten, of 
maak een foto en stuur die naar Barbara. 
En denk nu niet “een ander doet het wel”. 

 4 rieten manden (zgn. aardappelmanden), of een ander soort mand, om de capes en fakkels in te 
doen na Conquest. 

 We hebben nog 2 kapstokken nodig om de capes op het toneel op te hangen. Heb jij er een die we 
mogen lenen? 

 Ouderwets touw ca 1 tot 3 cm doorsnede. Dus geen gekleurd touw.  

 Ouderwetse theater volgspot, of een lamp die daarvoor kan dienen, liefst op statief. 

 Ouderwetse wandelstokken. 

 
Kleding voor The Phantom 
Dames, 
Heb je al een foto met je jurk aan naar Barbara gezonden? De kledingcommissie wil graag weten wat 
iedereen wil dragen. 
Heren, 
Er kan voor iedereen een compleet rokkostuum worden gehuurd. D.w.z. broek, jas, vest, overhemd met 
opstaande boord met puntjes en wit strikje. Iedereen ziet er dan hetzelfde uit in operakleding uit 1880. 
De heren hoeven hiervoor maar € 25,00 te betalen. (De werkelijke kosten liggen hoger.) Het zijn echte 
kostuums en niet uit de “verkleedkist”. Heb je zelf een smokingbroek en smokingoverhemd (met 
puntjesboord) en wit strikje dan kost de jas en vest € 15,00. 
Binnenkort kun je opgeven wat je zou willen huren en welke confectiemaat je hebt zodat we ze een beetje 
redelijk op maat kunnen verdelen.  
 

Capes 
De handleiding voor het naaien van de cape staat op de website.  
Heb jij problemen met het naaien vraag dan aan een van je medekoorleden om hulp. Voor technische 
vragen kan Irene je helpen. 
Heb je nog geen stof ontvangen en wil je niet wachten tot 29 augustus bel dan even met Barbara. 
 

Act bij binnenkomst publiek 
Tijdens de binnenkomst van het publiek, voor aanvang van de voorstellingen willen we een sketch 
opvoeren. Dit zal worden gespeeld zonder spraak. Het is de bedoeling dat Rob in een regisseursstoel twee 
dames aanwijzingen geeft die een act moeten opvoeren, dit wordt zogenaamd opgenomen met een 
camera. Als we een (oude) volgspot kunnen bemachtigen zal die ook worden ingezet, evenals een 
clapperboard die steeds de volgende “Take” aangeeft, tot we bij Take 20 zijn. De camera en 
volgspot/clapperboard worden door de stagecrew bediend. Eventueel is Mme Giry ook hierbij aanwezig. 
Rob schrijft nog een script. Het stukje wordt steeds herhaald, tot we bij take 20 zijn aanbeland. Het geheel 
zal maximaal zo’n 15 minuten duren. Als iedereen zijn plaats heeft ingenomen en de echte voorstelling gaat 
beginnen. 
 

We zoeken voor elke voorstelling twee dames (die geen rol hebben in The Phantom) om met aanwijzingen 
van de regisseur (Rob) een “rolletje” samen te spelen. Het is niet moeilijk, je hoeft niet te zingen of teksten 
te leren. Er zal nog wel een keertje samen geoefend worden. 
Het zou leuk zijn als er iedere avond steeds twee andere dames meedoen. 
Geef je gauw op om je toneelkunsten voor het voetlicht te tonen. 
 

Doorloop repetitie 
Zondag 13 oktober doen we een doorloop repetitie 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 dan 
in orde hebt.  
Helaas kunnen we dan nog niet over de rokkostuums voor de heren beschikken omdat Odes deze zelf nog 
voor hun productie op 2 en 3 november nodig heeft, daarna worden ze nog gestoomd en gewassen. 
Tijdens de doorloop worden er ook foto’s gemaakt voor in het programmaboekje. 



 
 
Daarom, en ook om een indruk te krijgen hoe het geheel er uit ziet, en we kunnen ondervinden hoelang het 
verkleden duurt zou het fijn zijn als de heren een zwart kostuum dragen, met wit overhemd en wit strikje. 
Indien je die niet hebt is deze dag een zwart strikje ook toegestaan. 
 

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 


