
Geachte Lezer(es)!! 

 

Al jaren mag ik me verheugen in de ontdekking en begeleiding van wat men te pas en 

onpas… ”Amateur Talent” noemt. 

Talent dat ik mag vinden in mijn nu reeds 11 jaar lopende en nog immer zeer succesvolle TV 

Serie “Una Voce Particolare” 

Niet elk talent heeft de kracht , de mogelijkheid en de financiën om door te gaan en daar is 

niks mis mee. 

Hersenchirurg zijn of huisvrouw, dan wel huisman of lerares of industrieel medewerker zijn 

zeer eerzame en niet mis te verstane beroepen, die enkel met groot gevoel voor het vak en 

passie ervoor zijn vol te houden. 

Binnen de amateur-muziekbeoefening (waarbij ik dit woord versta als afgeleide van 

Amatore= Liefhebben), verschilt het nogal van nivo. Daar zijn legio redenen voor aan te 

voeren maar soms sta ik versteld van de groei die mensen maken als ze met een productie 

aan de slag gaan die hen kennelijk “grijpt” (dat is… ze worden erdoor uitgedaagd… 

geïnspireerd… geraakt, gegrepen). Zo was ik te gast op de première van Het Brabants 

Muziek-Theater: Jesus Christ Superstar te Oss. Ik was gebiologeerd door de regie, de zeer 

uitgebalanceerde zang, de schier perfecte bezetting van rollen. Er werd zeer overtuigend 

gespeeld zowel in de orkestbak als op het toneel. Ik werd me ervan bewust dat ik naar iets 

heel bijzonders zat te kijken.  De grenzen van het door zovelen als smadelijk bespotte 

amateurisme werd die avond ver overschreden. Dit was wat mij voor ogen staat als ik met 

grote inzet probeer zangers en spelers zich bewust te maken van hun liefde hun passie en 

hun mogelijk dan wel onmogelijkheden. Deze groep was gedroomd goed en verdient het om 

dit nivo te kunnen blijven bieden en ik hoop dat mijn enthousiasme en dat van het in zeer 

grote getale aanwezige dankbare ontroerde publiek vaker mag genieten van deze 

hoogstaande groep van mensen die verder gaat dan het cliché en nieuwe wegen zoekt 

binnen de grote beperkingen die hun mogelijkheden aangeven. Beperking die vooral liggen 

binnen de budgettering. Talent is er in ruime mate aanwezig. 

Ik zou zeer vereerd zijn als ik bij een komende productie van deze theatergroep mag merken 

dat ze weer een stapje verder zijn gekomen… maakt U dat dan namens mij mogelijk? Want 

helaas wordt alles in de kunst bepaald door de pecunia. 

Dank voor Uw aandacht en tijd en tot de volgende productie van het BMT  Het Brabants 

Muziek Theater 

 

Met hoopvolle groet 

Ernst Daniël Smid 

 


