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COMPANY NEWS 

Agenda 
                            

1 maart zondag  Optreden Vruchtenbuurt  
 

5 april zondag Optreden Schoorwijck, Leidschendam (Fonds 1818) 
 

14 mei donderdagavond Optreden Dekkekrshaghe, Den Haag (Fonds 1818) 
 

11 oktober zondag Optreden Veenhage, Nootdorp (Fonds 1818) 
 

29 november zondag Optreden De Mantel, Voorburg (Fonds 1818) 
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Optredens via Fonds1818 
Het is weer gelukt om vier optredens te boeken welke zijn geïnitieerd door Fonds1818. 
Ze staan in de agenda hierboven. Noteer ze en kom ook meezingen. 

 
Jullie geluid klinkt het MEP als muziek in de oren 

Na iedere uitvoering ligt de vraag voor wat we de komende tijd gaan zingen. Ook nu is dat weer 
het geval. Zoals je weet is het MEP-team verantwoordelijk voor het aandragen van het repertoire. 
Maar het MEP kan het niet altijd alleen en wordt graag gevoed met jouw mening.  
Donderdag, 23 januari, in de pauze, zullen we tijd inruimen om jouw input te horen. Je kunt een 
nummer opgeven, of een bepaalde stijl. Misschien zeg je wel te willen putten uit het bestaande 
repertoire. Mogelijk vullen deze nummers straks het programma voor een nieuwe uitvoering. 
We halen de input op volgens het beproefde recept. Ik zit in de cirkel en geef iedereen de 
gelegenheid haar of zijn mening te geven. Geen discussie. Iedere mening wordt gehoord, maar 
met 35 mensen kan helaas niet iedere mening gehonoreerd worden. 
 

En o ja, als je er niet bent, kun je gerust een ander kanaal gebruiken om je mening kenbaar te 
maken. 
Andries 

 
Cape gevonden?? 
Na Take20 is Sonja haar cape kwijt. Heb jij misschien twee capes in de kast liggen ? 

 
Optreden in de Vruchtenbuurt 
Het wijkberaad van de Vruchtenbuurt in Den Haag heeft ons geboekt voor zondag 1 maart. Op 
deze datum kunnen de meeste leden. Het verzoek is dat wij het repertoire van Take20 uitvoeren. 
We treden op in de zaal  van Dansclub De Mient aan de Mient 273d, 2564 KM Den Haag. 
Aanwezig uiterlijk 13:00 uur i.v.m. staging en soundchecken. 
Aanvang optreden 14:00 uur 
Maak je thuis al zoveel mogelijk op en na de staging kun je je eventueel nog omkleden. 
Voor de pauze brengen we The Phantom als mini-musical met alle songs, vertelling, spel en  
eenvoudige choreo. De hele musical  wordt ingekort met 15 minuten tot ca. 50 minuten. 
We blijven wel op het podium staan en gebruiken geen capes. 
Wel gebruiken we bij Masquerade de maskers. 
Neem ook je fakkel mee en zorg voor een goede batterij. Deze worden tijdens The Phantom 
gebruikt als rekwisiet. 
 
 



 
 
Binnenkort zal je de aangepaste choreo ontvangen. Deze zal op de komende repetities worden 
geoefend.  

 
Programma:  

The Phantom of the Opera mini-musical 
Pauze 
   Conquest of Paradise   (Opkomst met cape en fakkel) 

  Moon river 
  America 
  Diamonds are for ever 
  Don't Cry for me Argentina 
 True colors 
 Sway  
 Slow down  
 Pak maar mijn hand      
 Pastorale 

 

Kleding voor The Phantom: 

De capes dragen we bij The Phantom niet. We gebruiken wel de maskers. 
Heren:  
Zwarte smoking of zwart kostuum met wit overhemd en zwart strikje. 
Dames: 
Vele dames hebben voor Take20 een jurk gehuurd. Natuurlijk hoeft dit nu niet.  
Voor het optreden op 1 maart zou het fijn zijn als we wel in mooie jurken kunnen optreden. 
Voor degenen die bij The Phantom een eigen jurk hadden adviseren we dat je die weer draagt. 
Voor de anderen; misschien heb je een lange jurk of lange rok met een blouse of jasje. Probeer het 
een beetje op te sieren/aan te passen naar de tijd van 1880/operakleding.  
Raadpleeg eventueel de kledingcommissie. 
 

Na de pauze: 
Dames en heren: 
Opkomst voor Conquest met cape en fakkel 
Kleding zoals we droegen bij Various Moments: 
Gekleurde blouse met zwarte broek. (Dus géén witte broek) 
Heren neem wel je pistooltje mee. 


