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Stille kracht!
Als, na negen maanden intensief nepe-
tenen, op vr"i jdag I juni het doek.voor
CASINO DE MUSICAL opgaat, het onkest
inzet en het applaus klatert, dan staan de
75 acteurs en musici r"uim twee uur lang
iÉ de spots. Zij voelen de adrenaline en zij
nemen de waandering van het hooggeeerd
publiek voon hun inspanningen dankbaar in
onwangst.

Datzelfde publiek zal en niet echt bij stil-
staan dat en, achteriedeneen die zij zien
en honen, eenzelfde aantal andene niet
zichtbare'ondensteunende' talenten staat.
Medemakens van de musical die ti jdens de
voonstell ing in het donken in de coulissen,
op gn achten het toneel of beneden in het
antiestengebied assisteren. Talenten die
zongen voon changementen, rekwisieten,
gnime, kap, geluid, l icht, techniek, maan
ook voor het natle en dnoogje voor alle me-
dewenkers.

En dan natuunli jk niet te vergeten al die ta-
lenWolle makers die maanden week in week
uit hebben gewerkt aan decors, kostuums,
het verzamelen van nekwisieten of die flel-

kens ween zongen voor opening, sluit ing en
opnuimen van de nepetitienuimte 'Theater-
wissel' en minstens zo belangrijk de koffie
en thee en soms nog Vvat anders. Die bezig
zijn met de administnatief onganisatonische
taken of activiteiten op het gebied van mar-
keting en publiciteit.

Indnukwekkend is te zien dat 150 man-
nen, vrouwen en klndenen individueel en
in teamvenband zeen gemotiveerd één
doel voon ogen hebben. Het levenen van
een unieke bijdnage aan CASINO DE MU-
SICAL -van opena tot Oeteldonk-, Doon

die gemeenschappeli jke
betrokkenheid en enen-
gie is spnake van een
moeilijk te vatten STILLE
KRACHï Een emotie die
maakb dat je het als bij-
zonder envaart mee te
kunnen en mogen doen.
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die onder de inspírerende aan-

voering van Jeanne van Zand-

vliet en lneke Klaver werken

aan de creatle van de talloze

kostuums voor CASINO DE MU-

SICAL.
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