AUDITIES
MUSIC AL 2.0 PRESENTEERT
IN OVEREENSTEMMING MET THE REALLY USEFUL GROUP LTD.

LIEDTEKSTEN

MUZIEK

TIM RICE

ANDREW LLOYD WEBBER

REGIE

VERTALING

MARK VAN HA ASTEREN

MARTINE BIJL
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INLEIDING
IN 2018 IS HET VIJFTIG JA AR GELEDEN DAT ANDREW
LLOYD WEBBER EN TIM RICE SAMEN HUN EERSTE
MUSIC AL SCHREVEN: JOSEPH AND THE AMA ZING
TECHNICOLOR DREAMCOAT. OORSPRONKELIJK ALS
SCHOOLVOORSTELLING BEDACHT, GROEIDE DE MUSIC AL NIET ALLEEN UIT TOT GROTE BROADWAYSHOW,
MA AR OOK TOT DE MEEST GESPEELDE MUSIC AL DOOR
SCHOLEN EN VERENIGINGEN.
Musical 2.0 kiest er dan ook voor om juist met deze vrolijke en kleurrijke
hitmusical haar educatietak uit te breiden met een eerste eigen musicalproductie. Toen we drie jaar geleden begonnen met het initiëren van workshops en masterclasses om (musical)talenten te helpen bij het realiseren van
hun doelstellingen en ambities, durfden we nog niet te dromen van een eigen
productie.
Nu, bijna 1500 leerlingen verder, kunnen we die stap maken en gaan
35 toptalenten intensief aan de slag onder begeleiding van een professioneel
creatief team. In slechts vijf maanden tijd werken zij toe naar vijf spetterende
voorstellingen in januari 2019. Dan komen alle theaterdisciplines samen in
de grote zaal van Schouwburg De Meerse in een fantastische voorstelling voor
de hele familie. Het belooft onze grootste uitdaging tot nu toe te worden en
die zie ik met veel vertrouwen tegemoet. Laat je droom bestaan!
Dennis Piek
Musical 2.0
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ALGEMENE INFORMATIE				
EEN VROLIJK EN KLEURRIJK MUSIC ALSPEK TAKEL VOOR DE HELE FA MILIE!
IN REGIE VAN EFTELING-REGISSEUR M ARK VAN HA A STEREN PRESENTEREN
35 TOPTALENTEN VAN MUSIC AL 2.0 DE HITMUSIC AL VAN ANDREW LLOYD
WEBBER EN TIM RICE: JOSEPH AND THE A M A ZING TECHNICOLOR DRE A MCOAT.

Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat vertelt het verhaal van Joseph,
die de bijzondere gave heeft om dromen te kunnen verklaren. Hij is het lievelingskind van zijn vader; tot jaloezie van zijn elf broers. Zij bedenken een plan
en verkopen Joseph aan Egyptische slavenhandelaren. Als alles verloren lijkt te
zijn, gloort er plotseling een sprankje hoop: de farao heeft slaapproblemen en
Joseph is de enige die hem kan helpen...
SPEELLIJST
Datum

Tijd

Locatie

Bijzonderheden

Zaterdag 12 januari

19:30 uur

De Meerse, Hoofddorp

Zondag 13 januari

13:30 uur

De Meerse, Hoofddorp

Première

Zondag 13 januari

16:00 uur

De Meerse, Hoofddorp

Succesoptie

Zondag 20 januari

13:30 uur

De Meerse, Hoofddorp

Zondag 20 januari

16:00 uur

De Meerse, Hoofddorp

K aarten zijn vanaf 26 mei 2018 te reser veren op www.demeerse.nl
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Alle voorstellingen worden gespeeld in de grote zaal van Schouwburg De Meerse
in Hoofddorp. De zaal heeft een capaciteit van 526 zitplaatsen. Het theater is
gevestigd in Het Cultuurgebouw.
VERDIEPING
De weg van de eerste repetitiedag tot en met de laatste voorstelling wordt
vastgelegd in een vierdelige documentaire. In de making-of, die op YouTube
wordt uitgezonden, nemen we een kijkje achter de schermen en laten we zien
hoe een productie als Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat tot stand
komt.
Online wordt de verdieping verder opgezocht middels de publicatie van uiteenlopende redactionele artikelen over het productieproces, de achtergrond van
Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, de opvoeringsgeschiedenis en
profielschetsen van de oorspronkelijke makers.
Tot slot organiseert Musical 2.0 gedurende de repetitie- en speelperiode extra
musicalworkshops voor belangstellenden, aansluitend bij de voorstelling en de
achterliggende thematiek.

JOSEPH | 5

CREATIVES

					
>> M ARK
VAN HA A STEREN - REGISSEUR
“We willen de leerlingen een kans geven om te
ervaren hoe het is om deel te nemen aan een
professionele musical. Al snel viel mijn keuze
hiervoor op Joseph and the Amazing Technicolor
Dreamcoat. Deze musical kent vele muziekstijlen
en een grote diversiteit aan lichte en zware rollen, waardoor er voor ieder wat wils is. Ik hoop

zoveel mogelijk enthousiaste en getalenteerde kinderen verder te helpen in
hun ontwikkeling. En of zij nou uiteindelijk op latere leeftijd professioneel
uitvoerend artiest worden of niet, ik hoop hen (nog meer) liefde voor
musicaltheater bij te brengen!”

>> MILCO
FEIJNENBUIK – REGIE A SSISTENT
“Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat was de eerste musical die ik ooit
zag. Ik was meteen verkocht. Dat we nu juist deze voorstelling gaan maken,
vind ik te gek. De musical gaat over het niet opgeven en het najagen van je dromen. Hoe mooi
is het dan dat we 35 kinderen en jongeren de
kans geven om hún droom van een carrière
als musicalartiest uit te laten komen? Ik kan
niet wachten om, samen met de rest van het
creatieve team, te beginnen en een hele mooie
voorstelling te maken. Go Go Go Joseph!”
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>> M ARLEEN
DE VRIES – CHOREOGR A AF
“Na eerst veelvuldig zelf op het podium te hebben gestaan, vind ik het ontzettend gaaf om nu
de stap te maken naar het verzorgen van een choreografie. En wat voor één!
Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat vormt een hele mooie uitdaging,
omdat deze muziek zich uitermate goed leent voor verschillende dansstijlen,
zoals folklore, disco en rock-‘n-roll. Dit vraagt dan ook een behoorlijke veelzijdigheid van de performers. Het wordt daarom een echte uitdaging voor hen,
maar door wat ik tot nu toe al heb mogen zien, heb ik er alle vertrouwen in!”

>> PIEN
VAN GERVEN – Z ANGCOACH
“Ik leerde de musical Joseph and the Amazing Technicolor
Dreamcoat kennen tijdens mijn studie aan het conservatorium. Op dat moment was de zoektocht Op Zoek
Naar Joseph op televisie en veel van mijn studiegenoten waren in de race voor de felbegeerde rol. Nu mag
ik zelf aan de slag met deze productie en daar kijk ik
enorm naar uit. Het bijzondere aan Joseph is dat het
een doorgecomponeerde musical is, waarin dus alles wordt gezongen. Andrew
Lloyd Webber, de componist van de voorstelling, heeft hiervoor uiteenlopende
nummers geschreven, waarbij de zangstem op veel verschillende manieren
gebruikt kan en moet worden. Dat maakt Joseph voor mij als zangcoach een
spannende en mooie uitdaging.”
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EDUCATIE
								
EDUC ATIE EN (TALENT)ONT WIKKELING ZIJN BEL ANGRIJKE PIJLERS BINNEN MUSIC AL 2.0. OOK BIJ JOSEPH AND THE A M A ZING TECHNICOLOR
DRE A MCOAT KOMT DIT OP MEERDERE M ANIEREN NA AR VOREN. VOOR DE
TALENTVOLLE ACTEURS IS HET M A AKPROCES VAN DE VOORSTELLING EEN
EDUC ATIETR AJECT, M A AR OOK VOOR SCHOLEN BIEDT MUSIC AL 2.0 SPECIALE EDUC ATIEPAKKET TEN A AN. BRENGT U MET UW SCHOOL EEN BEZOEK
A AN JOSEPH? DAN KRIJGT U TEVENS TOEGANG TOT ONS LESM ATERIA AL,
DAT A ANSLUIT BIJ DE INHOUD EN THEM ATIEK VAN DE VOORSTELLING.

Het vrolijke en kleurrijke verhaal van Joseph and the Amazing Technicolor
Dreamcoat bevat onderliggende thema’s als pesten, vergeven, doorzetten en
het najagen van dromen. Het lesmateriaal, beschikbaar voor zowel het primair
als het voortgezet onderwijs, slaat een brug tussen de voorstelling, de onderliggende thematiek en de ervaring van de leerlingen.
Het materiaal bevat verschillende discussievragen, waarbij de leerlingen hun
mening over de voorstelling en de thematiek leren geven en onderbouwen.
Tevens komen ze door middel van praktische opdrachten in aanraking met de
kunst van het theater maken. Voor de docent bevat het pakket daarnaast meer
informatie over de achtergrond en het verhaal van de voorstelling.
Met een tijdsduur van slechts 60 minuten en een duidelijk verhaal is Joseph
and the Amazing Technicolor Dreamcoat een geschikte voorstelling voor iedereen vanaf 6 jaar. Het kan voor de jongste kinderen een goede kennismaking
zijn met de wereld van het theater, terwijl de leerlingen van groep acht alvast
inspiratie opdoen voor hun eindmusical. Voor het voortgezet onderwijs is de
voorstelling een mooie toevoeging binnen uw programma voor de vakken
Drama en/of CKV.
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VRIENDEN VAN MUSICAL 2.0
				
WORD VRIEND VAN MUSIC AL 2.0! JE
KUNT JE AL VOOR €25-, PER JA AR A AN
MUSIC AL 2.0 VERBINDEN. HIERMEE STEUN
JE ONZE EDUC ATIE ACTIVITEITEN EN PRO DUCTIES EN M A AK JE ALS ‘VRIEND VAN
MUSIC AL 2.0’ TEGELIJKERTIJD GEBRUIK
VAN MOOIE PRIVILEGES!

Voordelen
• Vermelding van je naam als ‘Vriend van’ op
de website van Musical 2.0 en in het programmaboek van Joseph and the Amazing
Technicolor Dreamcoat.
• A ls eerste op de hoogte blijven van nieuwe
workshops en masterclasses én voorrang
bij het inschrijven.
• K aarten voor Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat voor een vriendenprijs.
Je wordt vriend van Musical 2.0 voor het seizoen 2018/2019 (1 augustus 2018 t/m 31
juli 2019). Word je nu al vriend? Dan ben je
t/m 31 juli 2018 gratis Vriend van Musical
2.0.
Vriend worden?
Ga naar www.musical.nl/vrienden
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SPONSORING

					

MUSIC AL 2.0 BIEDT KLEINE EN GROTE BEDRIJVEN DE K ANS OM JOSEPH
AND THE A M A ZING TECHNICOLOR DRE A MCOAT EN ONZE ANDERE
EDUC ATIEPROJECTEN TE STEUNEN. DIT K AN ZOWEL IN DE VORM VAN
EEN FINANCIËLE BIJDR AGE ALS IN DE VORM VAN BARTERING, ZOALS HET
LEVEREN VAN GOEDEREN OF DIENSTEN.
Met het sponsoren van Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat en/of
andere Musical 2.0-activiteiten vergroot u niet alleen de zichtbaarheid en
naamsbekendheid van uw bedrijf, maar steunt u ook de ontwikkeling van
talentvolle kinderen tussen de 7 en 20 jaar oud. Of zoals het slotnummer in
de voorstelling Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat luidt: u laat hun
‘droom bestaan!’
Voor meer informatie over ons sponsorprogramma en onze sponsors bezoekt u
onze website of kunt u rechtstreeks contact opnemen via info@musical.nl en/of
023 - 56 58 713.
SPONSORPAKKET TEN
>> BRONS
€ 250,Voordelen
• Vermelding van naam en logo op de website van Musical 2.0
en in het programmaboek van Joseph.
• A dvertentie ½ pagina in het programmaboek van Joseph.
• 2x Vrijkaarten voor de première (of voorstelling naar keuze) van Joseph.
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>> ZILVER
€ 500,Voordelen (inclusief al het eerdergenoemde)
• Vermelding op de posters en flyers van Joseph.
• A dvertentie op 1 hele pagina (i.p.v. ½ pagina) in het programmaboek van Joseph.
• A dvertorial op website, social media en in nieuwsbrief Musical 2.0 (bereik
van meer dan 20.000 theaterliefhebbers).
• 4 x Vrijkaarten (i.p.v. 2x) voor de première (of voorstelling naar keuze) van
Joseph.
• Uitnodiging en mogelijkheid tot plaatsen rolbannier tijdens de kick-off
repetitieperiode en presentatie aan landelijke- en regionale pers.
• Vermelding op narrowcastingschermen Schouwburg De Meerse tijdens de
première van Joseph.
>> GOUD
€ 1.000,Voordelen (inclusief al het eerdergenoemde)
• P ersbericht sponsoring naar de landelijke- en regionale media.
• Je wordt genoemd op het drukwerk van alle andere activiteiten van Musical
2.0, zoals de Musical 2.0 Talentendagen, workshops en masterclasses.
• S ponsoractie in samenwerking en op maat richting de doelgroep van Musical 2.0.
• Mogelijkheid tot verkrijgen extra sponsorkaarten voor de voorstellingen.
• Rolbannier in de foyer van Schouwburg De Meerse tijdens de première van
Joseph.
>> PL ATINUM
Sponsoring op maat
Heeft u als onderneming zelf een sponsoridee in gedachte? Afhankelijk van uw
wensen en doelstellingen stellen we graag een partnerschap op maat samen.
Denk hierbij aan mogelijkheden als voorstellingsbezoeken met relaties en workshops op uw locatie gegeven door aan Musical 2.0 verbonden vakspecialisten.
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LAAT JE
DROOM
BESTAAN!

MEER INFORMATIE EN CONTACT:
Musical 2.0
www.musical.nl
info@musical.nl
023 56 58 713
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