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Titel



A Chorus Line
Valuasmusical 13



Organisatie



Creatieve leiding en regie

• Jeroen Marcelissen



Choreografie

• Liselotte Kusters-
Gijsen



Organisatie en muziek

• Bas van Gestel



Contactpersoon Valuas

• Rick Cremers



Techniek

• William Stoot



Decor

• Sabrina Crins



En verder…

• Mieke Arts

• Ben Bettinger

• Harry Boom

• Wim Marcelissen

• Hans Oostdam

• Luuk Peters

• Bob Remmen

• …



Groepen



Groepen

• Toneel

• Dans

• Koor

• Orkest

• Achter de schermen



Maar...

• Toneel en dans

• alleen leerlingen en personeel VLC

• Koor en orkest

• leerlingen, personeel VLC en 
ouders/verzorgers



Maar...

• Achter de schermen

• alleen ouders/verzorgers en 
personeel VLC



Achter de schermen
• Kleding

• Grime en kap

• Decor (bouwen/schilderen)

• Rekwisieten (maken/verzamelen)

• Transport en catering

• PR en sociale media



Agenda



Agenda
• oktober/november 2022 – Audities

• 15 november 2022 – Bekendmakingsavond

• 22/27 november 2022 – Start repetities

• door het jaar heen – Proefuitvoeringen

• 17 januari 2024 – Generale repetitie

• 18 t/m 24 januari 2024 – Uitvoeringen



Afspraken en repetities



Afspraken
• Meedoen is vrijwillig, niet vrijblijvend

• Iedereen is aanwezig op de repetities

• Geen repetities in de toetsweek

• Iedereen is de hele dag aanwezig 
tijdens repetitiedagen

• Twee keer in kerstvakantie 2023-2024

• Uitvoeringen vóór vastelaovend 2024



Hoi Bas,
 
Wij hadden ... afgemeld voor de ...wedstrijd van morgen, maar nu 
kreeg ik net een app'je van de club, dat er een paar teamgenoten 
ziek zijn, waardoor ... nu wordt verplicht om morgen als speler bij 
de wedstrijd aanwezig te zijn.

Dit betekent dat ... morgen helaas maar tot 13:30 uur aan de 
repetitiedag kan deelnemen. Ik ga ervan uit dat dit niet zo'n 
probleem zal zijn.
 
Alvast bedankt voor je begrip en heel veel succes voor morgen!
 
Met vriendelijke groet,
...



Repetitiedagen
• Samenvoegen van de vier groepen: 

toneel, dans, koor en orkest

• zaterdag 18 maart 2023

• zaterdag 30 september 2023

• zaterdag 9 december 2023

• zaterdag 6 januari 2024

• zondag 7 januari 2024



Repetities
• Toneel, dans en koor

• dinsdag 18:30 tot 21:00 uur

• thuis tekst, zang en choreografie leren

• Orkest

• zondag 18:30 tot 21:00 uur

• thuis oefenen



Communicatie



Communicatie
• www.valuasmusical.nl

• Auditie-informatie

• Agenda

• Contactformulier

• Kijkavonden

• Zo 22 en di 24 januari 2023



Louisa









Aanmelden en audities



Toneel en dans samen

• Audities voor toneel en dans zijn 
samengevoegd

• Deze groep noemen we “toneel”



Aanmelden

• Aanmelden via de website

• Volg de instructies die je per mail krijgt

• Kies/wijzig je auditiemoment

• Voor toneel en/of koor

• Tot donderdag 6 oktober, 20:00 uur



Audities orkest

• Geen audities

• Tenzij zich teveel leerlingen met 
gelijke instrumenten aanmelden

• Indien: za 8 oktober ‘s middags

• A-niveau of vergelijkbaar niveau

• Instrument moet passen binnen orkest



Audities koor
• Twee liedjes zingen

• Thuis voorbereiden

• Zangvoorbeeld, tekst, bladmuziek en 
begeleidingsband staan op website

• Auditie in groepen van drie

• Geen aparte koorauditie als je ook 
toneelauditie doet



Audities toneel ronde 1

• Acteren, dansen en zingen

• Eén monoloog, één dans en twee liedjes

• Thuis voorbereiden

• Instructies staan op website

• Ook details over kleding/schoenen/
kapsel staan op de website



Niet dansen/zingen?

• Aangeven bij binnenkomst

• Dans/zing toch

• Mislukt?

• Dat onderdeel “niet beoordeeld”

• Geen invloed op de rest van je auditie



Audities toneel ronde 2

• Afhankelijk van ronde 1

• Datum: zaterdag 12 november 2022

• Tijd: van 9:00 tot 17:00 uur



Bekendmakingsavond

• Datum: dinsdag 15 november 2022

• Tijd: 19:00 uur



Vragenrondje



• Aanmelden

• Vanaf nu...

• ... tot donderdag 6 oktober 
(20:00 uur)



www.valuasmusical.nl

Informatieavond


