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COMPANY NEWS 

Agenda 
                            

30 mei donderdag GEEN repetitie Hemelvaartsdag 
 

2 juni zondag Repetitiedag  
 

8 juli maandag Sopranenrepetitie o.l.v. Ella bij Irene 
 

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) 
 

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 2 juni 
Programma 

11:35 – 11:55 uur Foto’s maken op de trap en grasveld voor het CKC & partners  
12:00 – 13:30 uur Phantom met toneel en opstellingen zonder zang  
13:30 – 14:00 uur Lunchpauze en komst Miro 
14:00 – 15:30 uur Phantom met toneel, opstellingen en zang 
15:30 – 15:45 uur Pauze 
15:45 – 17:00 uur vervolg Phantom en Movie moments 
 

Neem wat te eten voor de lunch mee. Je kunt een consumptie aan de bar bestellen. Als je 
aangeeft dat het voor The S(w)inging Company is hoef je niet te betalen. 
Verder zal er de hele dag wat lekkers in de vorm van koek zijn. 

 

Foto’s maken 
Voorafgaand aan de repetitie worden er op de trap en het grasveld foto’s genomen voor 
publicatie doeleinden. Hiervoor wordt je verzocht in je optreedkleding te komen. De 
zomeroutfit met witte basis en groen of blauw shirt of jasje. Als om 12:00 uur het gebouw 
open gaat kunnen we met de repetitie beginnen. 
 

Script en opstellingen op website 
Het script met aanwijzingen voor kleding en opstellingen en de complete Powerpoint met 
de opstellingen staat op de website. Wil je deze vóór zondag alsjeblieft doorlezen zodat je 
enigszins voorbereid bent waar je moet staan je wat er van je verwacht wordt. Dit scheelt 
heel veel repetitietijd en hoeven je collega’s niet zo lang te wachten.  
Ook is er een nieuwe versie van Movie Moments met de aanpassingen welke tijdens de 
repetities zijn besproken. Alsmede een pdf versie van deze posities, voor degenen die de 
notities niet kunnen lezen op hun tablet.  

 



 
 
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 4 kapstokken nodig om de capes op het toneel op te hangen. Heb jij er een 
hebt die we mogen lenen? 

 Stof dat kan dienen als achterdoek dat naar beneden valt. We denken aan bv. gordijnen, 
wel effen stof. Meerdere gelijke stoffen kunnen we aan elkaar naaien.  

 We zoeken een stoel of tabouret voor achter de kaptafel van Christine. Het moet een 
ouderwets model zijn. Wellicht met krulpootjes. 

 Regisseursstoel voor de openingsact. 

 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.  

 

Kleding 
 Op verzoek van Rob en de dames van de choreo zullen alle capes zwart zijn en ook een 

grote capuchon hebben. De kosten zullen dan nog geen € 9,00 bedragen. 

 Wil je opgeven welke kleur shirt, blouse of jasje je gaat dragen bij Various Moments, Je 
mag alle effen kleuren dragen als het maar een FELLE SPREKENDE kleur is. 
Heren kunnen de kleur die zij willen dragen opgeven bij John. De dames bij Juliette, Irene 
en Barbara. 

 Bij Masquerade willen we een masker dragen. We denken hierbij aan Venetiaanse maskers. 
Heb je al iets of kom je wat tegen maak even een foto en laat het zien. Heb je zelf 
meerdere maskers en wil je die uitlenen aan een van je collega’s laat het dan ook even 
weten. 

 Graag willen we zien welke kleding je hebt. Stuur foto’s hiervan aan Barbara’s WhatsApp of 
e-mail ze naar tsc@ziggo.nl 

 

Kleding huren 
 Het is mogelijk om kleding te huren bij o.a. Greg en Baud. 
 Geopend op maandagavond 19:30 – 21:30 uur en zaterdagmorgen 9:30 – 11:30 uur 
 (Tijdens de zomervakantie gesloten.) 
 Teldersrode 25 in het winkelcentrum in Buytenwegh, naast Reakt 

Meer info op https://www.greg-baud.nl/index.php/gb-kostuumverhuur.html 
Je kunt er t/m 13 juli ook zelf naar toe.  
Als je zelf langs wilt gaan stuur dan, om ze het te laten weten, even een e-mail naar 
kleding@greg-baud.nl 
Maandag 3 juni en zaterdag 29 juni zijn Barbara en Juliette er in ieder geval aanwezig. 
Andere data zijn ook nog mogelijk. Irene is na haar vakantie ook nog van plan om er naar 
toe te gaan.  
Het is een kleine, overvolle ruimte, dus moeilijk om er met veel mensen tegelijk te komen. 
Stuur daarom even een berichtje of een e-mail naar Barbara.  
 

        Voor de heren:   
Nico, Lex, Peter en John moeten in ieder geval een jas van een rokkostuum passen. Deze 
zijn al apart gehangen. Casper moet een kostuum voor Piangi uitzoeken passen.  

https://www.greg-baud.nl/index.php/gb-kostuumverhuur.html
mailto:kleding@greg-baud.nl

