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"Wedoenhet echtsamen"

's-HERTOGENBOSCH
- Onlangs
werd in de TheaterWisselaan de
Bossche Parallelweg de aftrap
gegeven voor Casino de Musical,
een grote theaterproductievan de
StichtingMusicalDen Bosch800,
die volgendjaar van 8 tot en met
18 juni in Theateraan de Parade
op het pÍogramma staat. De voorstelling is een ode aan het oude
theater,dat daarnaletterlijk wordt
gesloopt.

Door Astrid Berkhout
Stichting Musical Den Bosch 800
[MDB800J is in 1985 opgericht
van de vieringvan
ter gelegenheid
het 800-jarigbestaanvan 's-Hertogenboschen produceerdein dat
jaar Musical'Boschjemijnei
In de
periode 1985-2009werden - in
coproductie met Theater aan de
Parade - zes grootschaligeamateur culturele theatermuziekproducties,waaronder de succesvolle
musicalsBevrijdingskinden.VogelVrij, gerealiseerd.Voor 2077 staat
Casinode Musical- van Operatot
Oeteldonk- op het programma.Inspiratiebron voor deze productie
is de geplande nieuwbouw en de
4O-jarigehistorie van de huidige
schouwburg.Ruim 200 betrokkenen [van bestuur en artistiek team
tot acteurs/actrices,dansers, orkest- en koorleden en ondersteunendedisciplinesals decor;grime,
kapwerk, kostuums en rekwisieten] waren onlangs van de partij
tijdens een werkontbijt waarbij de
aanwezigenkennis konden maken
met elkaar en de digitale communicatiemiddelen werden gelanceerd.
-Hetverhaal
Peter van Beijnum is verantwoordelijk voor de muziek. In januari
2017 zullen alle composities gereed zijn. Yvonne,denDekker zal
ongetwijfeld weer zorgdragen
voor een fantastischedanschoreografie. Auteur Lucasde Waard [die
in 2016 samen met mede script-

De energiewas voelbaar tiidens de aftrap van Casínode Musícal

schrijver |ohan Timmers een Musical Award voor het beste script
ontving voor de musical tWillem
Ruis, de show van zijn leven') is
verantwoordelijk voor het script.
Het verhaalspeeltzich af in de artiestenfoyeronder het toneel ván
Theater aan de Parade(voorheen
schouwburgCasino]."Daar zwaait
de bij de artiesten zeer geliefde
Chantalde scepter",vertelt Lucas.
'Aan de vooravond van de sloop
haalt zij, samen met theaterdirecteur Gerarden diens goedevriend
Berry, herinneringen op aan de
afgelopenjaren. Tussen alle vertellingen door loopt een liefdesge-,
schiedenis,die steedsweer tijdens
èarnavaltot leven komt."
Waarheden en leugens
Lucas:"Het schrijfproceswas behoorlijk intensief en heeft plaatsgevondenin nauwesamenwerking
met regisseur Rowdy Pelgrim. We
wilden geen standaard musical
script schrijven. Het moest ook

meer worden dan simpelweg een
Het
ode'of een geschiedenisles.
verhaal van Casino de Musical
wordt dan ook niet van a tot z vertgld, verhalen en anekdoteslopen
juist door en langs elkaar heen.
Daarbij worden verschillendestijlen.- van comedytot drama - aangestipt. Bovendienis er een grote
rol weggelegdvoor théater in zijn
zowel het gebeuren
algemeenheid,
voor als achter de schermen.Dit
alles levert een spectaculair,bizar
en hilarisch schouwspelop." Rowdy vult aan:"Het is een combinatie
van waarhedenen leugensgeworden. Uiteindelijk is het allemaal
theater!"
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Belangriike rol ensemble
Rowdy maakte tijdens het werk- I
ontbijt de rolverdelingbekend.Del
cast is een mooie mix van de ge-i
vestigdeorde en nieuw talent. "ln
totaal zijn er 13 dragenderollen",
aldus Rowdy. "Daarnaastzijn erl
echterveel ondersteunenderollen,]
o.a.het ensembleen de figuranten
Specifiekhet ensemblespeelt een'
belangrijke rol in deze productie;,
zij voeren een drietal compilaties
uit van productiesen artiesten die
de afgelopen40 jaar in het theater
hebben gestaan."Maar liefst 150
mensendedenauditie voor de musical, dus de aanwezigenmogenl
zich gelukkigprijzen dat ze een rol
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