
 

Kennismakingsavond Gooise Operette & The Mikado op 12 maart 

Speciaal voor allen die interesse hebben in een (project)lidmaatschap, organiseert de Gooise Operette een 

kennismakingsavond op 12 maart in het repetitiegebouw op IJsselmeerstraat 1 te Huizen. 

Het doel van die avond is, dat je op een vrijblijvende manier de sfeer kunt proeven bij de vereniging, haar leden en de 

komende productie in Spant! 

Je wordt die avond vanaf 19u30 ontvangen met een drankje en prima gezelschap. 

Om 20u00 start een, speciaal voor deze gelegenheid georganiseerde, WORKSHOP ACTING AND PERFORMANCE, 

onder leiding van docent drama, regisseur, performancecoach én solist Marc van Driel: 

gedurende anderhalf uur wordt er gewerkt aan fysiek spel, werken vanuit emoties en performance. In deze workshop 

krijgen de deelnemers handige tools aangereikt om nog meer uit hun spel en performance te halen. Een 

acteur/performer gaat nooit onvoorbereid het podium op. Daar gaat heel veel werk aan vooraf. Marc spitst de 

workshop specifiek toe op de komische opera 'The Mikado’. Belangrijk onderdeel van de workshop is 'acting the song', 

waarin het zo goed mogelijk performen van een lied centraal staat. Marc van Driel geeft vanuit zijn eigen 

theaterstichting ook theaterlessen aan volwassenen. Instromen is nog mogelijk: www.theaterhuismarcvandriel.nl 

Na een korte pauze wordt je vervolgens uitgenodigd om plaats te nemen tussen de koorleden, om op die wijze niets 

te hoeven missen van een korte repetitiesessie voor The Mikado. Meedoen mag! 

Als afsluiting kun je nog even gezellig napraten bij de bar en krijg je de mogelijkheid om je direct aan te melden als 

aspirant-(project)lid. Meer informatie is te vinden op www.gooiseoperette.com of via 06-21867338. 

De Gooise Operette heet je van harte welkom! 

Ben jij het (project)lid dat gaat meedoen in de 

bruisende muziektheater-productie 

“The MIKADO” 

Welkom bij de Gooise Operette! 
 
Wat:   De Gooise Operette voert op 24, 25 en 26 oktober de 
Engelstalige komische opera The Mikado uit. 
Nieuwe leden en projectleden zijn daarbij van harte welkom! 
 
Waar:   Repetities op woensdagavonden van 20.00 tot 
22.30 uur in gebouw The Pride, IJsselmeerstraat 1 te Huizen. 
Binnenlopen mag! 
 
Hoe:   Je doet mee aan de gezellige muzikale en regie-
repetities, studeert waar nodig thuis met repetitiebestandjes 
de muziek verder in en staat in oktober te stralen op de bühne 
van theater Spant! met een fantastische ervaring op zak en 
daverend applaus als beloning. 
 
Kosten:  Omdat je in oktober ook een theaterkostuum, grime 
en pruik krijgt, kost een projectlidmaatschap tot en met de 
uitvoeringen € 95.  
Daarbij komt nog een muziekboek en tekstboek à totaal € 20, 
maar op eigen kosten printen mag natuurlijk ook. 
 
Info en aanmelden:  06-21867338/www.gooiseoperette.com  
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