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ICASINO de MUSIGAL
Repetities gestart
"Het is allemaal theaterll, klonk het twee weken gele-
den bij de stantbijeenkomst van de nieuwe productie
'Casino de Musical - van Opena tot 0eteldonk'. Het
is een zin uit het nefrein van het openingslied. Inmid-
dels is ook de eerste eihte nepetitie een voldongen
feit. Spelers, muzikanten en medewerkens komen op
de zondagen naar Theaterwissel, de vaste nepetitlerulm-
te van de musical aan de Parallelweg in 's-Hertogenbosch'

Vanuit deze bedrijfshal van de BIM *oïd"n alle ondér'delen van de musical voonbeneid.
Zangcoach steph Breukel zet de gnoep hand aan het wenk. Gelet wordt onder andere
op d"e juiste aciemhaling en een ànergieke houding. Steph lijkt elke individuele stem
te veréhan. Verrassend snel heeft iedereen de melodie Van het eerste musicallied
onden de knie. Voonal de sopranen vallen op. Voonafgaand aan de zangnepetitie leidde

choneognafe Yvonne den Dekker de dag in met een wanming up Yo.or de hele gnoep'

ledereen wor.dt uitgedaagd zo vr.i.i en fantasier.ijk mogelijk opvolgtng te geven aan

de aanwijzingen van Yvonne; "Zoek de nuimte", tipt Yvonne één van de deelneem-
sters. Ook s[aat de eerste leesnepetitie op het pnogramma. Het script onwingen de

deelnemers al bij de qtartbijeenkomst ter vool'bereiding. Nu nemen ze, samen met

negisseun Rowdy'Pelgr.im, vóor het eenst met elkaar de teksten door'. De onwennige
eeiste wandelin! Aoor net smipt leidt meermaals tot grcte hilariteit. Bovendien staan

diverse nollen uií het ensemble nog open. Bowdy zal in de komende periode bepalen
welke acteuns en actnices deze rdilen toegewezen knijgen. Het orkest onder leiding

van Peten van Beijnum maakt nog even een pas op de plaats. Hun eerste nepetltie ls

begin oktober. De productie doefnog wel een oproep: in het orkest zijn nog plaatsen

beËchikbaar. voor 
'hobo, 

viool, cello-en keyboard. Muzikale lezens kunnen hiervoor
contact opnemen via info@casinodemusical.nl. ook is er nog nuimte voor enkele dan-

sens. En io is het maakpnoces van deze ode aan het theater dan echt begonnen. De

ode aan.diversiteit en aan venbondenheid tussen mens en mens, tussen theater en

stad en tussen hant en kunst. ondanks de inspanningen van de repetitie blijft de sfeer
ontspannen en iS het enoime enthousiasme van de deelnemers voelbaan Het is en

bliift tenslotte allemaal bheater!


