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 Onze dorpsgenote Joubrich van der Heide in musical 'Blown Up'

Musicalopleiding Muzt gaat back to the sixties, de tijd van petticoats, twist en hoge kapsels met dikke lagen
haarlak! Baltimore 1962. De stevig gebouwde tiener Tracey droomt van dansen en zingen in de televisieshow
van Corny Collins en dat het liefst samen met haar gekleurde vrienden. Om dat te bereiken moet ze
vooroordelen uit de weg ruimen en haar omgeving verder laten kijken dan de buitenkant.

Het verhaal is gebaseerd op de bekende film Hairspray uit 1988. Met Blow Up! maakt Muzt opnieuw een eigen
bewerking van een bekende film voor jong en oud waarin alle 62 leerlingen en enkele gasten te zien zijn.

MUZT kiest daarmee opnieuw voor een eigen bewerking van een bekende film, in dit geval Hairspray uit 1988,
waarin alle 62 leerlingen en enkele gasten te zien zijn. MUZT is de musicalopleiding van Kunstencentrum
Atrium uit Sneek en bestaat uit jongeren uit heel Friesland, van Tzummerum tot Grou en van Engelum tot
Koudum. De musical gaat op zaterdag 13 april om 20.15 uur in première in Theater Sneek. Blow UP! wordt
daarna nog twee keer gespeeld op zondag 14 april. En door de nu al  enorme animo voor deze musical is er een
extra voorstelling ingepland op dinsdag 16 april.

 In Kunstencentrum Atrium in Sneek zijn de repetities voor de musical inmiddels in volle gang. De 62
leerlingen van MUZT  komen iedere vrijdag en vaak ook zaterdag samen om in een korte tijd een musical van
de grond te krijgen. Vrijwilligers werken aan de decors en kostuums uit de zestiger jaren. Dit jaar wordt de
spelersgroep aangevuld met een vijf dansers en vier muzikanten.

Hairspray

 Het verhaal speelt zich af in Baltimore in 1962: de stevig gebouwde tiener Tracey droomt van dansen en
zingen in de televisieshow van Corny Collins, het liefst samen met haar gekleurde vrienden. Om dat te
bereiken moet ze vooroordelen uit de weg ruimen en haar omgeving verder laten kijken dan de buitenkant.
Het verhaal is gebaseerd op de bekende film Hairspray uit 1988. Thema’s als integratie en acceptatie zijn nog
altijd even actueel.

De getalenteerde leerlingen van 13 tot en met 17 jaar hebben eerder bewezen niet onder te doen voor hun grote
professionele voorbeelden, maar daar moet dan ook hard voor gewerkt worden. Onder leiding van Dennis
Dronkers studeren zij de meerstemmige zangpartijen in en worden ze uitgedaagd om ook te improviseren met
hun stem. De choreografie is bij Raymond Guzman in goede handen, het stuk speelt in Amerika in de zestiger
jaren, een danstraditie die hij daar zelf heeft meegemaakt. Ook dit jaar is de regie weer in handen van Iréne
Martin, die alle muziektheaterproducties van het Kunstencentrum op haar naam heeft staan. Met de nieuwe
mogelijkheden van het grote podium van Theater Sneek heeft zij de ruimte om flink uit te pakken. De
kaartverkoop bij Theater Sneek is inmiddels gestart.
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In het begin mag er nog geoefend worden met het script in de hand. Dit moet natuurlijk straks anders!

Bent u nieuwsgierig geworden? Kom naar Blow Up !
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Foto; Friesch Dagblad

.

Zingen met de zanglerlaar Dennis Dronkers. De bladmuziek voor de nieuwe musical wordt uitgedeeld en gelijk
maar aan de slag…..
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Foto Sneker Nieuwsblad.



Blown up

file:///C|/Users/JW/Documents/Mijn%20websites/Engelum/Blown%20up/Blown%20up.htm[5-5-2013 9:59:50]

 

zaterdag 13 april 20.15 uur = UITVERKOCHT

zondag 14 april 14.30 uur = UITVERKOCHT

zondag 14 april 19.30 uur

EXTRA VOORSTELLING: dinsdag 16 april 19.00 uur

 

Locatie: Theater Sneek

 

Kaartverkoop via: www.theatersneek.nl

 

Dit mag u niet missen!

Onze site wordt mede mogelijk gemaakt door:

 

<<Terug
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