Kom met je klas naar de try-out
op donderdag 9 mei 2019
een co-productie van
Scala Centrum voor de Kunsten
en Theater De Tamboer

basisscholen
groep 7 & 8
Hoogeveen en De Wolden

3 Musketiers, de musical
schooljaar 2018 - 2019
Hoogeveen en De Wolden

Kom met je klas naar ‘3 Musketiers, de musical’
Na de spetterende uitvoeringen van de musical The Wiz in 2017 komen de Scala Musicalgroep
Hoogeveen en Theater De Tamboer wederom met een prachtige musical die uitgevoerd wordt met
Hoogeveense en regionale talenten: 3 Musketiers, de musical.
De prachtige musical ‘3 Musketiers’ is gebaseerd op het gelijknamige boek van de Franse schrijver
Alexandre Dumas. De Nederlandse musical, op teksten en muziek van Rob en Ferdi Bolland ging in
2003 in première bij Stage Entertainment. De Hoogeveense versie met live orkest is voor het grote
publiek te zien op vrijdag 10 en zaterdag 11 mei in de Passagezaal van Theater De Tamboer.
Wij bieden leerlingen van de bovenbouw van het basisonderwijs de mogelijkheid om tegen een zeer
gereduceerd tarief de try-out van de musical bij te wonen op donderdag 9 mei.
De musical gaat over D’Artagnan die op weg is naar Parijs om daar musketier van de koning te worden. Hij ontmoet de drie musketiers Athos, Porthos en Aramis. Kardinaal de Richelieu is intussen
samen met Milady de Winter en Rochefort bezig met een gemeen plan om meer macht te krijgen en
koning Lodewijk VIII aan de kant te schuiven. Hier komen de musketiers achter, dankzij Constance,
een meisje aan het hof van de koningin. Zij wordt de grote liefde van D’Artagnan, maar zal hij ook met
haar trouwen?
Een musical over liefde, verraad, kameraadschap en vaderlandsliefde.
Uitgevoerd door de Scala Musicalgroep Hoogeveen, een semiprofessionele groep bestaande uit regionale talenten en het Scala Orkest. Eerdere voorstellingen van deze musicalgroep werden door
publiek en vakkenners als o.a. Jacques d’Ancona beoordeeld als “hoog niveau”, “prachtige voorstellingen”, “schuurt aan professionalisme”!

3 Musketiers, de musical
naar het boek van Alexander Dumas
script: Andre Breeveld
Muziek en liedteksten van Rob & Ferdi Bolland
Uitvoerenden:
* Scala Musicalgroep Hoogeveen
* Scala Orkest o.l.v. Gerard Gerrits
* regie: Gerrit Jan Rutgers

datum:		

donderdag 9 mei 2019

locatie:		 Passagezaal
			
Theater De Tamboer
			Hoogeveen
aanvang:
eindtijd: 		
			

09.30 uur
plm. 12.00 uur
er is een pauze waarin iedereen wat te drinken krijgt

doelgroep:

groep 7 en 8 basisonderwijs

kosten: 		
€ 6,00 per kind
			
per klas kunnen er 3 begeleiders gratis mee naar de
			voorstelling
Scala behoudt zich het recht voor voorstellingen te annuleren bij onvoldoende belangstelling.

Informatie		
Wil je meer informatie?
				
Neem contact op met Femmy Benjamins
				via f.benjamins@ontdekscala.nl
				
of 0528-235005 / 06-20634825.

Aanmeldformulier

try-out van 3 Musketiers, de musical

Naam school:
Adres en Postcode: 						
Plaats:
Telefoonnummer:
Naam en email contactpersoon:
Met welke klas kom je:
Aantal kinderen in totaal:
Aantal begeleiders:
(3 begeleiders per klas hebben gratis toegang)

					

Mail of stuur jouw aanmelding voor 1 februari 2019 naar:
Femmy Benjamins
f.benjamins@ontdekscala.nl
Markt 5
7908 WT Hoogeveen
telefoon
0528-235005
mobiel
06-20634825
		

AANMELDEN VOOR 1 FEBRUARI 2019!

