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De vorige musical… 

“Zoveel mensen vragen er telkens weer naar: wanneer gaan we weer een musical doen? 

Het moest er weer een keer van komen.”  

John Jager is enthousiast zanger en trouwe deelnemer aan de succesvolle musicals die in 

Open Haven werden uitgevoerd. Bij de laatste musical Franciscus in 2016 speelde hij één 

van de hoofdrollen. Ook die musical was een geweldig succes. 

Waarom is het zo mooi om aan een musicalproductie mee te werken? John: “Dat je wekelijks 
met een groep repeteert of met solisten en je verdiept in de achtergrond van een rol, waarom 
reageert iemand zo, de hele enscenering en het zingen, dat is zo’n fijne bezigheid naast je 
dagelijkse werk, een heerlijke afwisseling!”   
 
John kan het weten want in de musicaltraditie in Open Haven gaat hij al heel wat jaren mee. 
Hij speelde in de laatste musical Franciscus een prachtige rol: vader van Franciscus van 
Assisi, vader was een geslaagde zakenman. John speelde met veel passie. “De uiteindelijke 
uitvoering, dat is natuurlijk waar je naar toe werkt, de apotheose. Franciscus hebben we in 
één weekend vier keer uitgevoerd. Fantastisch was dat.”  
 

             
  
 

De volgende musical… 

Een volgende musical ligt nu op de plank, over Jona, die op pad moet om de wereldstad 

Ninevé van de ondergang te redden. Jona heeft daar helemáál geen zin in… Tekst en 

muziek van deze musical is geschreven door Johan en Arjan Klein Nibbelink. Deze musical 

is eenmalig elders uitgevoerd in 2015. (Voor wie gaat zoeken: op internet zijn hierover geen 

gegevens.) De muziek is swingend, poppy, met hier en daar een vleugje gospel en jazz. 

Behalve songs voor koor zijn er ook diverse solistische liederen. 

 

Kennismaking 

Op woensdag 26 juni om 20.00 uur a.s. vindt voor belangstellenden een 

kennismakingsavond plaats in Open Haven. 

Dan is informatie beschikbaar over het verhaal van de musical, over de grote en kleinere 

rollen/karakters, er wordt een lied ingestudeerd, de dirigent vertelt over de wijze van 

repeteren en verder komen praktische zaken aan de orde als kosten deelname, bladmuziek 

enz. 

 

Behalve zangers kunnen zich dan ook liefhebbers melden voor:  

kledingcommissie 

kap-grime team 

decorbouwgroep 

PR werkzaamheden 

beheer facebook pagina  
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Aanmelding voor de musical en de kennismakingsavond op woensdag 26 juni kan via een 

mailtje naar musicalopenhaven@outlook.com Vermeld dan behalve je naam en 

telefoonnummer, ook je stem als je dit weet (Sopr/Alt/Tenor/Bas), en of je evt. een solo (= 

hoofd- of bijrol) zou willen doen. 

 

Enkele data 

Audities voor evt. solisten (= hoofd- of bijrol): woensdagavond 18 september a.s. 

De wekelijkse repetities voor koor en solisten vinden plaats op de woensdagavond om 20.00 

uur, vanaf 25 september a.s. Regie repetities staan gepland op diverse zaterdagen (1 

dagdeel) in de periode oktober 2019 – maart 2020. 

De uitvoeringen vinden plaats op vrij/za/zo 27, 28 en 29 maart 2020. 

 

Het musicalteam bestaat uit Rianne Hof, Inge Joldersma, Wies Phaff, en Rob de Vries. 
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