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Beste allen, 

Met nog een kleine zeven weken te gaan neemt de spanning vast en zeker toe, maar hopelijk ook het plezier! 
Iedereen is hard aan het werk om van het derde Gala op 20 november een fantastische avond te maken. 

Zondag 12 november 2017 pianorepetitie producties en ensembles 
De eerstvolgende stap is de pianorepetitie voor de genomineerde producties en ensembles op zondag  
12 november. In de begeleidende mail vinden jullie de benodigde informatie over de inhoud van jullie 
optreden. 

Locatie en bereikbaarheid 
De repetities vinden plaats in de studio’s van: 

Stage Entertainment Nederland 
De Boelelaan 30  
1083 HJ Amsterdam   
Klik hier voor de bereikbaarheid van Stage Entertainment. 

Programma 

Hieronder vinden jullie het programma voor zondag 12 november. We hebben geprobeerd het 
programma zo op te stellen dat jullie niet de hele dag kwijt zijn. Al jullie spelers dienen  
een half uur vóór aanvang van de voor jullie geplande repetitietijd aanwezig te zijn, zodat we  
omgekleed en wel op tijd kunnen beginnen. 

Indeling in groepen 
We werken iedere anderhalf uur simultaan met twee groepen, de ene groep start met muzikaal leider 
Gerbrand van Kolck, de andere groep met regisseur Bernd Duenk. Na drie kwartier wisselen we de groepen 
om zodat iedereen met allebei de heren gewerkt heeft; voor jullie en voor ons de mogelijkheid om zowel 
aan zang als aan staging te werken en, daar waar nodig, aanpassingen aan te brengen in jullie optreden. 
 

PLANNING GERBRAND - MUZIKAAL BERND - REGIE 

10.00 INLOOP   

10.30-11.15 Into the Woods – On Stage Hoezeee! - NKT 

11.15-12.00 Hoezeee! - NKT Into the Woods – On Stage 

12.00-12.45 Titanic - het Brabants Muziek-Theater Rent – Vals Alarm 

12.45-13.30 Rent – Vals Alarm Titanic - het Brabants Muziek-Theater 

   

14.00 INLOOP   

14.30-15.15 Cats - Valuascollege Venlo Joseph - STEMP 

15.15-16.00 Joseph - STEMP Cats - Valuascollege Venlo 

16.00-16.45 The Wiz - BOV Legally Blonde - The Musicompany 

16.45-17.30 Legally Blonde - The Musicompany The Wiz - BOV 

17.30-18.00  The Wiz - BOV 

18.00 UITLOOP   
   

  

http://www.stage-entertainment.nl/bereikbaarheid/
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Aantal deelnemers 
Omdat we zoveel mogelijk live willen laten zien en horen en de ruimte onstage en backstage beperkt is, 
moeten we vasthouden aan het gestelde maximum aantal van 25 deelnemers per productie. Daarnaast 
blijkt dat Carré een strikt beleid voert als het gaat om het aantal personen dat zich überhaupt backstage 
mag bevinden volgens de veiligheidsvoorschriften. Wij kunnen als Stichting Amateur Musical Nederland 
niet aan die regels tornen, hoe graag we ook anders willen melden. 

Repetitie voorbereiden 
We rekenen erop dat jullie zelf repeteren om jullie nummer straks te laten knallen in Carré. Naast jullie 
eigen repetitieproces is het natuurlijk ook van belang dat we met elkaar repeteren voor het Gala. Niet alleen 
om er zeker van te zijn dat we straks als amateurs een mooie show neer zetten, het is ook de kans om elkaar 
in actie te zien. 

Finalenummer 
Aan het einde van het Gala staan alle genomineerden op het podium voor de grote Finale. Onderstaand de 
tekst voor het finalenummer op de melodie van One uit A Chorus Line. Naast jullie ‘eigen’ optreden gaan we 
ook het finalenummer repeteren. We weten dat we veel van jullie vragen, maar we gaan ervan uit dat het 
jullie lukt die paar regels uit het hoofd te leren. 
 
Tekst Finalenummer 
Op de melodie van One uit A Chorus Line 
 
Dit - is niet te bedwingen 
En waarvoor ik alles geef 
Dit - hier zo staan te zingen 
Dit is waar ik voor leef 
Je hebt een baan, een gezin, en je werkt - zo - veel 
Da's het verschil nou met werken: je spéélt - to - neel 
 
Dit - Dit is wat we willen: 
zingen in een musical 
Er bestaat geen kleine rol - voor - mij. - Wij... 
staan - hier! - Kijk ons hier eens stralen! 
Dit! - Hier! - Dit is ademhalen! 
Kijk - naar - mij!  
 

Eten en drinken 
Gedurende de dag zorgen jullie zelf voor eten en drinken. Neem in ieder geval een af te sluiten 
flesje water mee voor tijdens de repetitie. Houd er rekening mee dat er niets te koop is bij Stage 
Entertainment. 
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Kleding 
De pianorepetitie is niet in kostuum, maar zorg ervoor dat alle spelers de schoenen aantrekken die bij de 
kostuums horen waarin zij op zullen treden. Dit is vooral van belang voor alle dames, zodat, wanneer je 
hakken hebt, ook alvast op die hakken repeteert! Het is natuurlijk ook voor alle heren prettig om gelijk op de 
juiste schoenen te repeteren. Trek verder makkelijk zittende kleding aan waar je ook goed in kunt bewegen. 

Vragen 
Natuurlijk zijn we voorafgaand aan de repetities altijd per mail bereikbaar op 
info@amateurmusicalawards.nl. Voor, tijdens en na de repetities kunnen jullie met eventuele 
vragen, opmerkingen en andere zaken terecht bij onze productieleidster Margot Oudshoorn.  

Neem bij calamiteiten en vertragingen op de repetitiedag 12 november alleen telefonisch contact op met 
Margot, op telefoonnummer 06-44 26 71 17. 

We kijken er naar uit jullie allemaal te ontmoeten en verheugen ons op een mooie muzikale 
dag op zondag 12 november. Op naar een mooi Gala! 

 
Hartelijke groeten, 
namens het bestuur en de organisatie, 

 
Margot Oudshoorn, secretaris  
Stichting Amateur Musical Nederland 

mailto:info@amateurmusicalawards.nl

