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COMPANY NEWS 

Agenda 
                            

14 juli zondag Repetitiedag 
 

24 juli woensdag Altenrepetitie o.l.v. Ella bij Barbara 
 

25 juli donderdag Laatste repetitie voor de zomerstop 
 

29 augustus donderdag 1e Repetitie na de zomerstop 
 

7 september zaterdag Open dag CKC & partners 
 

28 september zaterdag Optreden Buytenhage Zoetermeer  (Fonds 1818) 
 

6 oktober zondag Optreden Steenvoorde Rijswijk  (Fonds 1818) 
 

13 oktober zondag Doorloop repetitie in kleding 
 

14 november donderdag 19:00 uur Doorloop repetitie in Theaterzaal 
 

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 

Repetitiezondag 14 juli 
Programma 

12.00 uur  Foto’s maken bij de trappen in het parkje tussen Agathapad en Leidsewallen, tegenover 
CKC & partners en partners. 
Dit keer maken we foto’s in onze winteroutfit.  
Heren: zwarte broek en zwart overhemd met blauwe das en eventueel blauwe trui of 
jasje. 
Dames: zwarte basis met blauwe of groene bovenzijde. 
Als je wilt kun je je daarna omkleden in makkelijke zomerse kleding. 

12:30 uur    Aanvang repetitie in het Atrium. 
Bewegingen Masquerade en opkomsten bij The Phantom 

13:00 uur Aankomst Miro 
13:30 uur  Pauze 

 Je mag één consumptie op rekening van The S(w)inging Company nemen.  
14:00 uur Vervolg repetitie 
15:30 uur Middagpauze 
15:45 uur Vervolg repetitie 
17:00 uur Einde  
 

Neem je fakkel mee ook al is deze nog niet klaar. Het is handiger om hiermee te oefenen. Als je 
nog geen fakkel hebt kun je ook een stok gebruiken. 
Neem ook een omslagdoek mee die je als Cape kunt gebruiken. 

 
Gevraagd, Wie kan ons hieraan helpen  

We hebben voor The Phantom echt onderstaande zaken 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”. 

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



 
 

 Ouderwetse theater volgspot, liefst op statief. 

 Ouderwetse wandelstokken. 

 Houten planken van ca. 30x100 cm.  
Om houders voor de fakkels van te maken. 
Andere maten hout is ook welkom. Ook enkele  
lange latten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    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 


