Dag deelnemers aan, en belangstellenden voor, HUTSPOT The Musical,
Na het succes van HUTSPOT kwam al snel de vraag, wat komt er nu?
Irma Overweg, de schrijver van HUTSPOT, is bezig aan de laatste loodjes van een volgende musical,
genaamd OUWE ZAKKEN the Musical.
In de bijlage vind je in grote lijnen, waar de musical over zal gaan.
Het verhaal wordt ondersteund door, en aangekleed met, bestaande, meest Nederlandstalige liedjes.
Dit zijn allemaal pareltjes, een feest van herkenning.
Jan Smale zal de liedjes arrangeren en Minou Otten is gevraagd de musical te regisseren.
Het einddoel is opnieuw het Atlastheater.
Wat zal het mooi zijn als we opnieuw heel veel mensen kunnen vermaken met een actuele musical.
Deze keer staan we, twee keer, in de Dagblad van het Noordenzaal.
De première staat gepland voor zaterdagavond 17 april 2021 en zondag 18 april 2021 is er een
middagvoorstelling.
Dit betekent dat er een kortere planning is dan bij HUTSPOT en dat er dus flink doorgewerkt gaat worden.
Je vind alle voorwaarden voor deelname in de bijlage.
Deze keer werken we met een vaste bijdrage van € 20,00 per maand, inclusief koffie en thee.
Hiervoor krijg je, een jaar lang, professionele begeleiding op het gebied van zang en spel.
Word je opgenomen in fantastische groep, die zijn kracht al bewezen heeft en waar je van harte welkom
bent.
Én sta je twee maal op het podium van het ATLAS theater.
We gaan 2 april 2020 starten met de repetities. Deze zullen gehouden worden in het Bargermeertje aan de
Winkelakkers 2 te Emmen (achter Decokay/Boni)
Zie de bijlage voor belangrijke data.
Mochten de kosten een probleem zijn, neem dan contact op met de Participatiewebshop van de gemeente
Emmen.
Stichting Muziektheater Niet REmmen staat daar aangemeld.
Op nietremmen.nl staat al info over OUWE ZAKKEN.
Wil je (weer) meedoen, geef je dan snel op via onderstaande link.
https://forms.gle/ufcA76vLotxENrMk7

Ken je mensen die ook, mogelijk, mee zouden willen doen, stuur deze mail dan door.

met theatrale groet,

Jan Smale
06 51 49 17 13
www.nietremmen.nl

