Woord van welkom
Podiumervaring is iets unieks. In de schijnwerpers sta je naakt, kan iedereen je zien. Niemand
kan je helpen, behalve de andere spelers. Je moet nadenken over alle afspraken die zijn
gemaakt, over je tekst, over de muziek, over je houding. En liefst denk je niet tevéél na, want
je moet vooral spélen. Plezier maken.
Vanavond staan er tweeëntwintig leerlingen van Revius Wijk op het podium. Zij maken dit
allemaal mee, leren iets bijzonders. En u bent erbij! Een voorstelling over ‘wraak en liefde’. Een
spannend verhaal, mét een boodschap. Al honderd jaar oud en al op zoveel manieren verteld.
Wij hebben er weer een eigen draai aan gegeven. Het script bewerkt en de muziek opnieuw
geschreven.
Ik ben ongelofelijk trots op de spelers, want afgelopen maanden hebben ze zoveel werk verzet,
zoveel geleerd. Samen met Bas Koolenbrander, docent muziek, heb ik ze zien groeien, zien
ontwikkelen. Het was een feest om met hen deze voorstelling te maken, hoewel het soms ook
bloed, zweet en tranen kostte.
En dan was er ook nog een bouwploeg. Het decor dat u vanavond ziet, is voor een groot deel
door leerlingen gemaakt, onder de bezielende leiding van Karlijn Zinken, docente beeldende
vorming. Ook deze leerlingen hebben zich van een andere kant laten zien. Onvermoede talenten
kwamen boven.
De voorstelling had er niet in deze vorm kunnen zijn zonder de sponsorploeg. Onder leiding van
Philip Korff de Gidts en Patricia Schuur, docenten economie, heeft een groep leerlingen allerlei
sponsors gezocht, verkoopgesprekken gevoerd, de school, de voorstelling en zichzelf op de
kaart gezet. Verderop in dit programmaboekje ziet u wie ons allemaal sponsoren en wat dus het
effect is van het werk van deze leerlingen.
Vergeet ik nog iemand? Ja, een hoop mensen. Verderop in dit boekje staan alle namen van
mensen die hebben geholpen. Speciale dank nog voor Mariska de Nooij en Priscilla Verbeek,
voor de productie en de kleding en Jessica Beuker voor de PR – zij waren de olie in de machine
zonder wie alles vast zou lopen.
Kortom: we hebben het samen gedaan. Vanavond mag u genieten van het resultaat. Ik wens u
namens ons allen veel plezier!
Sven Baijens
regisseur

Sweeney Todd: de moordzuchtige barbier van Fleet Street
Benjamin Barker komt door toedoen van rechter Turpin onterecht in de gevangenis. Na zijn
gevangenschap zint hij op wraak. Hij besluit een partner in zijn plan te betrekken: Mrs. Lovett.
Barker begint een kapperszaak boven de pasteiwinkel van Mrs. Lovett. Samen rekenen ze af
met de vijanden en tegenstanders van Barker, die nu Sweeney Todd genoemd wordt. Sweeney
Todd is een gerespecteerd man in Londen. Behalve het geven van knip- en scheerbeurten hecht
hij wonden, haalt hij kogels uit ledematen, pleegt abortussen en verwijdert hij nierstenen.
Maar wat niemand weet is dat niet alle klanten die zijn kapperszaak binnenkomen, deze ook
weer verlaten. Althans, levend…
Als hij besluit zijn daden op te biechten aan de vrouw waar hij veel om geeft, Mrs. Lovett,
besluiten ze er een handeltje van te maken. Mrs. Lovett krijgt het vlees van de slachtoffers,
zodat zij dat kan verwerken in haar pasteien. Lukt het Sweeney om zijn dekmantel in stand te
houden terwijl er steeds meer mensen vermist raken?

De mensen achter het Muziektheater…
Op het podium, direct in de spotlights, geregisseerd door Sven Baijens en Bas Koolenbrander:
Luca Bosma (Sweeney Todd) - Anouk van Dam (Ms. Lovett) - Roxy Ennema (Joanne) - Elin Homburg (Pirelli, burger,
gek) - Tobias de Buck (Tobias, burger, gek) - Floor Giskes (Jocelynn Fogg, burger) - Jens Berntssen (Silly) - Marit
Peereboom (Lucy, burger) - Anna Elbers (Nibble, bedelares, gek) - Sasja Bos (burger, bedelares, gek) - Nadia
Kreijfelt (burger, dame, gek) - Liv Balhuizen (Jackie, burger, gek) - Joyce Stuij (Emily, burger, gek) - Milou
Sloendregt (Mary, gek) - Rosita van de Kamp (Mary, gek) - Milou Klein (meisje, burger, gek) - Lieke van der Kroon
(burger, chique heer, bewaker) - Maud Janssen (burger, bouwvakker, bewaker) - Ibtissam Haddouti (burger, moeder,
gek) - Luke Dirksen (rechter Turpin, burger) - Kaylee van Tessel (Patricia Bamford, burger, gek) - Levi de Keijzer
(Toni).

De leden van de sponsorploeg, onder de bezielende leiding van Philip Korff de Gidts:
Tijmen Bos – Belmin Kadric – Tim Arslan – Dante Marcus – Rick van Leeuwen – Francoise Weggers – Jason Augusin –
Siem ten Heuvel – Zissios Georgakakis – Anouk van Dam (PR) – Milou Sloendregt (voorzitter).
Voor het sjouwen en bouwen, onder de bezielende leiding van Karlijn Zinken:
Senna Lindeman – Rens Ekelaar – Maurits Jacobse – Cas van Gruijthuijsen – Tristan Steinmann – Veerle Bult – Nanne
Mol – Madeleine Blaauw – Marcella Blaauw – Abubakar Mahdi – Joran Schouten – Lara van de Put – Reda
Benhammadi – Michelle de Coo – Davinia de Vries – Dick Verbeek – Jan Stuy – Wim Bouwman.
Buiten komt gelukkig binnen. Er zijn een heleboel docenten, ouders en oma’s geweest die met elkaar heel hard
hebben gewerkt aan de kostuums die u in deze voorstelling ziet. Wij willen ze hier graag noemen en nogmaals
bedanken:
Marja Verbeek – de oma van Senna Lindeman – de oma van Tijs van Ede – Christel de Nooij – van Mierlo - Priscilla
Verbeek - Natalie van Eijk - Tonneke van Bemmel - Mariska de Nooij.
Helpende handjes bij de voorstelling: Max, Esmee Middelweerd en Fauziya Agyiri voor het verzorgen van de VIP’s –
Eva Jaaltink, Chris Dirksen, Kathelijne van der Schoot, Joëlle van Keulen en René Spooren voor de ontvangst – Mitka
de Vries en Maartje van der Kroef voor de make-up - Dick Verbeek, Jan Stuy en André van der Lee voor het beheer
van de bar.
Team Sweeney:
Priscilla Verbeek en Mariska de Nooij (productieleiding) – Jessica Beuker (PR en kaartverkoop) – Sven Baijens
(regisseur) – Bas Koolenbrander (muziek) – Karlijn Zinken (decor) – Philip Korff de Gidts (sponsorploeg) – Patricia
Schuur (sponsorploeg en theaternieuws).

En last but not least, twee oud-leerlingen die nu zorgen voor alle techniek rondom dit muziektheater: Gerrit Onink en
Sigidi Rodenburg. Ook zonder hen geen voorstelling! En die mooie T-Ford uit 1915? Trotse eigenaar Richard Zoontjes
stelt zijn unieke bezit zomaar beschikbaar als decorstuk. Dank daarvoor!

WORSTMAKERIJ, CATERING & BARBECUE

Ayurveda praktijk Cindy Callaars

