
 
Hi aanstaand projectlid! 
Wil je ook eens uitproberen hoe dat voelt…zingen en acteren en lekker stralen op een groot toneel? Dan 
ben je bij ons aan het goede adres!  
 
De Gooise Operette presenteert op 25, 26 en 27 oktober a.s. Strauss’ meesterwerk Eine Nacht in 
Venedig in theater Spant! te Bussum,  onder regie van Martin Pleyte & directie van Rutger van Leyden.  
We hebben het hier over een semiprofessionele uitvoering met groot orkest in de bak, fraaie decor en 
mooie kostuums. 

 
Doe je mee als projectlid? 
Hieronder wat extra info met betrekking tot het (project)lidmaatschap bij de Gooise Operette: 
 
Je bent al vanaf 17 april welkom om aan te schuiven. Tijdens de wekelijkse repetitie wordt aandacht 
besteed aan het instuderen van de muziek, waarbij vanaf mei ook regisseur Martin zijn script en ideeën 
met ons uitwerkt. 
Vrijblijvend een paar weekjes komen voor je beslist mag ook. Later aanhaken mag ook, maar na de 
zomervakantie moet je zéker aanwezig zijn en dan heb je nog wel wat muzikale kennis in te halen. 
 
Repetitietijden: 
Iedere woensdagavond 20:00 – 22:30 met 20-30 minuten pauze vanaf 21:15 en gezellig naborrelen tot 
23:30 voor wie dat leuk vindt. Consumpties ter plaatse voor eigen rekening aan de bar. 
Na het zomerverlof  van 4 juli t/m 7 augustus, starten de repetitie-avonden met ingang van woensdag 
14 augustus om 19:30. 
 
Repetitielocatie: 
Gebouw The Pride , IJsselmeerstraat 1 in Huizen, gelegen op de (gratis) parkeerplaats van SV Huizen en 
Skiclub Wolfskamer. 
 
Rooster speciale/extra repetities/uitvoeringen Eine Nacht in Venedig 
6 oktober  zo. 10.00-16.00 Doorlooprepetitie met piano in The Pride voor productie 

19 oktober  zat. 14.00-17.00 Orkest zitrepetitie in The Pride voor productie (solisten al  
                                                                      v/a 10.00 uur op andere locatie met orkest) 
20 oktober  zo. 10.00-16.00 Doorloop met theaterkleding in The Pride met piano 
23 oktober  woe. 19.30-22.30 Muzikale scènes doorloop met orkest 
24 oktober  do. 19.30-22.30 Generale in Spant 
25-26-27 oktober (vr)-za-zo  ‘Eine Nacht in Venedig’ in Spant + nazit op zo.27-10 

 
Om projectleden o.a. te kunnen voorzien van kostuum, pruik en grime, vragen wij een eenmalige 
bijdrage van 95 euro. Dit projectlidmaatschap is geldig voor de productie 2019. Een ingebonden muziek- 
en tekstboek is voor 10,00 euro te bestellen.  
Rekeningnummer van de Gooise Operette NL68INGB0002145988 
Mocht je meer informatie nodig hebben… laat het weten. 
 
Met operette-groet en graag tot ziens! 
namens de leden en bestuur van de Gooise Operette, 
Loes Jongen 
06-21867338 / www.gooiseoperette.com 

 

 

 


