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COMPANY NEWS 

Agenda 
                            
 

15 december zondag 14:30 uur Optreden Die Buytenweye  (Fonds 1818) 
 

29 december zondag  16:00 uur Optreden Magisch Zoetermeer 
 

5 april 2020 zondag Optreden Schoorwijck Leidschendam (Fonds 1818) 
 

11 oktober 2020 zondag Optreden Veenhage Nootdorp (Fonds 1818) 
 

29 november 2020 zondag Optreden De Mantel Voorburg (Fonds 1818) 
 

                     www.theswingingcompany.nl  
De ledensite met wachtwoord: Jubileum2019 

Barbara tel 06-25524340 
 

Zangstudio 
5 en 12 December repeteren we weer in de Zangstudio. Hierna zal bepaald worden waar we 
voortaan zullen repeteren. 
5 December zal Barbara tussen 19:30 - 20:00 uur en in de pauze weer beelden van Take20 
projecteren. 

 
Nieuwjaars toost 
Graag willen we deze week weten of er voldoende leden aanwezig zouden zijn op donderdag 2 
januari voor de repetitie en natuurlijk hoort daar ook de opening van het nieuwe jaar bij. 
Vul donderdag de lijst in op of stuur een WhatsApp of e-mail. 

 
Optreden 29 december Magisch Zoetermeer 

Op zondag 29 december zingen we 25 minuten in de tent op de Markt. De tent is verwarmd, maar 
het is niet bekend wat de temperatuur zal zijn. 
We openen met Conquest of Paradise met capes en fakkels. Daarna steken we 10 fakkels in de 
houders. De andere fakkels doen we uit en leggen die met de capes op een nader te bepalen 
plaats.   Aanwezig 15:30 uur Aanvang 16:00 uur 
Repertoire: 
 Conquest of Paradise  (met cape en fakkels) 
 Phantom of the Opera  
 Masquerade 
   Learn to be lonely 
 Diamonds are forever 
 Don't Cry for me Argentina 
 Pastorale 
 

Kleding: 
Dames: Zwarte kleding met rode accessoires. Rood of zwart vestje, bolero of jasje 

mag hier ook gedragen worden.  
Heren:  Zwart kostuum en zwart overhemd met rood strikje en rood pochet. 
Allen:  Cape en fakkel voor Conquest 
 

Op de markt zal een magisch dorp herrijzen dat bol staat van activiteiten: Een dorp waar het 
nostalgisch verleden en heden worden vermengd..  Met o.a. een kinderwintertrein, een prachtige 
nostalgische draaimolen, een zweefmolen, een reuzenrad, diverse gezellige theatershows, een 
betoverend 'verwarmd' horeca plein met de nodige winterse versnaperingen en een dagelijks 
muzikaal podium programma. 
Meer info staat op https://www.magischzoetermeer.nl/ 

https://www.magischzoetermeer.nl/


 
 
 

Optreden 15 december Die Buytenweye 
Deze zondag treden we op in Woonzorgcentrum Die Buytenwweye, Chopinlaan 9,  2625 TD  Delft. 
Het kerstblokje duurt ongeveer 17 minuten en mag met bladmuziek worden gezongen. 
Aanwezig 14:00 uur   Aanvang 14:30 uur 
Kleding:  

Dames:  Zwarte kleding met rode accessoires 
Heren:  Zwarte kostuum en zwart overhemd met rood strikje en rood pochet. 
Allen:    Masker bij Masquerade. Cape en fakkel bij Conquest 

 

Repertoire: 
The Phantom  met Ingrid als vertelster 

Think of me  
Angel of the music 
Phantom of the Opera  
The Music of the night 
All I ask of you 
 Masker opdoen tijdens verhaal van Ingrid 
Masquerade    (met maskers) 
Wishing you were somehow here again 
Learn to be lonely 
Masquerade reprise 

PAUZE 
 Conquest of paradise (met cape en fakkel) 
  Fakkel en cape doorgeven en op nader te bepalen plaats neerleggen 
 Moon river 
 Sway 
 Don't Cry for me Argentina 
 Pastorale 
 Hope was born 
 Do you hear what I hear  
 For unto us 
 Let’s go caroling 
 White Christmas 

 
 

 
 


