40 jaar later!
CASINO DE MUSICAL
– van opera tot Oeteldonk –
Op zaterdag 16 oktober 1976 zong Wim Kersten tijdens de openingsrevue van het huidige Theater aan
de Parade het lied ‘Er is een oud Casino platgegaan’.
Kersten doelde toen op de sloop en nieuwbouw van het
verouderde gebouw aan de Parade om plaats te maken voor het huidige Theater aan de Parade (tot 1992
Schouwburg Casino).
Duizenden voorstellingen in grote diversiteit, een veelheid aan (stads)evenementen
-waarbij niet te vergeten carnaval - en miljoenen bezoekers later is opnieuw sprake van nieuwbouw. Deze ontwikkeling vormde de aanleiding en inspiratiebron voor
Stichting Musical Den Bosch 800 om na de succesvolle musicals ‘De Tommies’,
‘Bevrijdingskind’ en ‘VogelVRIJ’ in juni 2017 CASINO DE MUSICAL –van opera tot
Oeteldonk- te brengen.
Rode draad in het verhaal van deze nieuwe theatermuziekvoorstelling, die wordt gemaakt in samenwerking met Theater aan de Parade, vormen herinneringen uit de
afgelopen veertig jaar die in de Artiestenfoyer van het theater door de directeur en
zijn vriend worden opgehaald. Maar de verhalen en anekdotes van een periode waarin
zoveel is gebeurd en waarbij zo veel artiesten, medewerkers en bezoekers van het
theater betrokken zijn geweest, lopen steeds in elkaar over en blijken af en toe anders
in elkaar te steken dan aanvankelijk gedacht werd.
CASINO DE MUSICAL geeft met humor, drama, fictie en werkelijkheid een kijkje achter
en voor de schermen en laat zien wat de invloed van een theater kan zijn voor bezoekers, gebruikers en mensen die er werken. Dat geldt zeker ook voor de 125 vrijwilligers in de disciplines cast/ensemble, dans, orkest, decors, kostuums, grime/kap en
facilitair. Zij leveren sinds 4 september jl. met nog zeven maanden te gaan, onder de
bezielende leiding van professionals, zeer gedreven een bijdrage aan het maken van:
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‘De repetities zijn begonnen!
Meer informatie is te vinden op de website www. casinodemusical.nl.
De musical wordt opgevoerd van 8 t/m 18 juni 2017 in het Theater
aan de Parade. Kaarten voor de voorstelling zijn nu al te reserveren via
www.theateraandeparade.nl

