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COMPANY NEWS 

Agenda 
                            

19 mei zondag Spelrepetitie voor de Phantom spelers 
 

30 mei donderdag GEEN repetitie Hemelvaartsdag 
 

2 juni zondag Repetitiedag  
 

14 juli zondag Repetitiedag 
 

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 

Van het bestuur 
 Andries Bink is tijdens de Algemene Vergadering tot voorzitter benoemd. 

 Anita Hoen is aspirant lid geworden en gaat de sopranen versterken. We wensen haar veel succes 
met het instuderen van ons repertoire. Zij zal met Take20 meedoen met The Phantom of the 
Opera.  

 De ledenlijst is weer aangepast en op de website geplaatst. 

 Een optreden op 22 juni bij de Rijnenburger molen kan helaas niet doorgaan vanwege een te klein 
aantal leden dat dan kan zingen. 

 
Van de voorzitter 
De afgelopen tien jaar is mij met regelmaat gevraagd om lid van ons koor te worden. Pas afgelopen zomer 
was ik zover mijn zangkunsten op donderdagavond ten gehore te brengen. Eerlijk gezegd had ik natuurlijk 
tien jaar geleden al lid moeten worden. Ik vind het namelijk heel leuk en heb dus heel veel gemist. Een 
leuke club mensen, die zich zo hard inzetten dat menige werkgever daar jaloers op zou zijn. En te denken 
om op donderdagavond even je zangkunsten ten gehore te brengen komt natuurlijk bedrogen uit. Er zit 
veel meer aan vast dan het zingen van een simpel liedje. Zo lang als ik er over gedaan heb lid van ons koor 
te worden, zo snel was ik voorzitter. Want ja, hoe gaat dat, je leest de uitnodiging van de jaarvergadering 
en ziet de vacature van voorzitter. Stiekem pols je iemand met de vraag hoeveel werk dat met zich 
meebrengt en in een mum van tijd zit je op 11 april achter de bestuurstafel als voorzitter. 
Het zingen vergelijk ik met het leren autorijden. Sturen na die eerste les is simpel, maar oeps, ik had toch 
wel een rood hoofd van inspanning. De rem, de koppeling en dan schakelen. Denken en doen. Maar je 
moet eigenlijk niet denken. En o ja, dan is er ook nog al dat verkeer om je heen. Voor zingen geldt zo’n 
beetje hetzelfde. Welke notenbalk moet ik hebben. En hé, de tenoren zingen een heel andere wijs dan die 
ik ken. Om het over de tekst nog maar niet te hebben. Als je dan vervolgens enthousiast meegaat naar 
Paradiso (ik was er nog nooit geweest), en zo goed als mogelijk probeert mee te zingen, krijg je thuis te 
horen dat je wel erg veel je tekst op de telefoon meeleest. Afijn, het zal vast wel goed komen. 
Als voorzitter zit ik nu weer in het proces van alles opnieuw meemaken. Ik stel mij maar gewoon zo open 
mogelijk op, vooral luisteren en vragen. Zeker nu ik al een paar vergaderingen heb meegemaakt. Het is een 
serieuze taak. Maar, ook een taak die wat mij betreft luchtig uitgevoerd kan worden. Help mij als ik iets niet 
 



 
  
 
weet, tip mij als iets anders kan en vraag mij als je een idee hebt. Ik ben trots om jullie voorzitter te mogen 
zijn! 
Andries Bink 

 
Foto’s maken 
Tijdens de repetitiedag op zondag 2 juni zal Barbara foto’s maken, zodat er wat up to date foto’s 
beschikbaar zijn. Hiervoor wordt je verzocht in je optreedkleding te komen. De zomeroutfit met witte basis 
en groen of blauw shirt of jasje 

 
Productie in 2019 

 De repetitiedagen zijn op zondag 2 juni en 14 juli. We starten om 12:00 uur.  

 Zondag 19 mei vindt de 2e spelrepetitie voor The Phantom o.l.v. Rob plaats, bij Barbara thuis van 
10:30 tot 15:00 uur. Er zal hetzelfde repetitieschema worden gehanteerd. 

 In tegenstelling tot eerder bericht zullen alle capes zwart zijn. 

 De kledingcommissie wil graag weten welke kleur shirt of blouse voor het blokje Various Moments 
je gaat dragen, zodat er een evenwichtige kleurbalans is en niet een groot aantal leden dezelfde 
kleur draagt. 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. Binnenkort staan de aangepaste richtlijnen op de website. 

 Heb je een fakkel bij de Action gekocht wil je deze dan aanpassen tot een ouderwets model. Een 
makkelijke manier is om er bruine of zwarte tape op een ruwe wijze (dus niet netjes strak) omheen 
plakken. Ook te combineren met bruin pakpapier. Zorg dat je makkelijk bij het aan/uit knopje kunt. 
Het staat een raar als je op het podium de brandende kaars van de houder haalt om hem uit te 
doen. 

 De fakkels willen we ook gebruiken in de grot bij The Phantom. Ze worden door de stagecrew in 
planken met gaten gestoken die op een aantal plaatsen op het podium worden gezet.  

Zet daarom je naam op je fakkel. 
Het is het mooiste als je er een crème kleurige kaars op zet. Ook te koop bij Action. 

 Bij Masquerade willen we een masker dragen. We denken hierbij aan een 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. 

 Als je geschikte kleding hebt die je zelf niet gaat gebruiken, zou je ze wellicht willen uitlenen aan 
een van je collega koorleden. Neem ze mee zodat we er misschien iemand blij mee kunnen maken.   

 
Gevraagd, Wie kan ons hieraan helpen  
Kun je ons helpen aan een van onderstaande zaken geef het dan even door aan Barbara. 

 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 
 
 
  
 

 

 


