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MPG Jeugdtheater brengt Alice
Wie kent het verhaal niet? Alice die terecht komt in een erg vreemde wereld. Er gebeuren onverklaarbare 
dingen en ze ontmoet knettergekke figuren. DE perfecte ingrediënten voor onze jeugd om hier een
geweldige voorstelling van te maken. Natuurlijk onder de bezielende leiding van Eefje Ernst (regie),
Sander Spaan (muzikale leiding) en Daisy Peters (choreografie).
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En natuurlijk de onmisbare mensen achter de schermen.
U ziet in deze voorstelling weer prachtig gemaakte kleding, 
functioneel en mooi decor en onmisbare rekwisieten. De grime 
ziet er ook weer adembenemend uit. Wat komen er mooie 
solo’s voorbij, meerstemmige liedjes en uitgebalanceerd
koorwerk. Kortom een genot voor oog en oor.
Weet u waar wij in de aanloop het meest van genoten hebben?
Van het enthousiasme van alle kinderen; van de vele talenten 

die wij rond hebben lopen en van de hardwerkende vrijwilligers. Dit plezier, wat wij 
als bestuur en productieteam vooraf hebben gehad, willen wij graag overbrengen 
op jullie. Wij wensen jullie allemaal een hele fijne en onvergetelijke voorstelling.

Namens bestuur en Productieteam
Frans ten Velde, Bas Hoenink, Karin Ketelaar & Nicol Tunc

Colofon
Dit programmaboekje is uitgegeven ter gelegenheid van de voorstelling “Alice” 
de musical, uitgevoerd door MPG Jeugdtheater, Musical Producties Gelderland. 
Deze musical is te zien op 10 en 11 maart 2018 in Schouwburg Amphion in 
Doetinchem. Uitgever en redactie verklaren dat dit programmaboekje op 
zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kan Stichting 
Musical Producties Gelderland op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of 
volledigheid van deze informatie. Zij aanvaardt dan ook geen enkele aansprake-
lijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen 
c.q. beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit het programmaboekje.



zich hoe ze nu verder zal gaan ('Waar zal ik nu heen gaan?’). 
Onderweg komt ze de Lapjeskat tegen. Een merkwaardige kat, 
die ze soms niet ziet, maar wel hoort. Alice begint
langzamerhand te begrijpen dat Wonderland eigenlijk
heel raar is. Maar gek genoeg is dat daar normaal. 

TWEEDE BEDRIJF
Alice komt bij een grote theetafel waar een Paashaas, een Hoedenmaker, een Relmuis en een Theekop met 
theekopjes de hele dag thee drinken (‘Tijd voor thee’). Ze vragen Alice continu naar onoplosbare raadsels. 
Niemand begrijpt er iets van. De klok is stil gezet door de Koningin en daarom is het altijd 4 uur en tijd voor 
thee. In de verte hoort ze de Koningin roepen. Iedereen maakt dat die wegkomt. Alice blijft staan en wordt
nieuwsgierig. De Koningin gaat het spel croquet spelen en Alice moet meedoen (‘Het spel’). Alice gaat 
verder op pad en komt de Griffioenen en de Schildpad tegen. Ze zijn druk bezig met het verven van het gras 
en de struiken voor de Koningin. Alles moet netjes zijn. Alice gaat helpen, want zij is immers in Wonderland 
om de lucht te verven. De Schildpad helpt Alice bij deze grote taak (‘Ik geef de zon een gouden lach’). 
Dan hoort Alice ineens weer de Koningin schreeuwen. Tijdens het spel croquet schijnt de taart te zijn 
gestolen en ze verdenken de Schoppenaas. Ze wil dat iedereen in Wonderland bij de rechtszitting komt en 
gaat getuigen (Reprise liederen 1e en 2e bedrijf). Alice moet ook getuigen, maar geeft aan dat ze
niks weet van de gestolen taarten. Ze weet ook niet waarom ze in Wonderland is. Het maakt haar ook niet 
meer uit. Ze beseft dat ze veel heeft geleerd en ze een stuk wijzer is geworden door iedereen. Ze vraagt zich 
af hoe het nu verder gaat en waar haar weg naar toe zal gaan (‘Waar zullen we heengaan?’). En dan 
opeens hoort Alice haar moeder. Ze kijkt om zich heen en ze hoort het echt goed. Haar moeder! Ze is weer 
thuis! Ze vertelt haar moeder al haar verhalen over dat vreemde Wonderland.

Het verhaal
EERSTE BEDRIJF
Alice ziet een Wit Konijn lopen. Ze roept het Wit Konijn, maar hij zegt dat hij haast heeft en te laat is (‘Te 
laat’). Uit nieuwsgierigheid volgt Alice het Wit Konijn en ze komt terecht bij het computercentrum in
Wonderland (‘Wonderland’). Volgens Wit Konijn staat Alice niet op de lijst. Wit Konijn kent geen Alice,
dus noemt hij haar maar Marianne. Alice is bestemd om in de tuin van de Koningin te werken en de lucht
te verven. Door de afwijzing van de computer raakt Alice in de war. Ze weet niet meer wie ze is (‘Wie ben 
ik?’). Ze komt in de kamer met de afgewezen dieren. Alice is verdrietig. De dieren zijn vreemd en opeens uit 
het niets verdwenen. Alice is weer alleen. Dan komt ze de Rups tegen. Een rustige en vriendelijke Rups die 
haar een wijze les leert. Hij leert haar om rustig en kalm te blijven (‘Hou je maar even koest’).
Alice is weer wat gerustgesteld en dan komt ze de grappigste figuren van Wonderland tegen: de Holadiees 
& Holadioos. Ze zijn vrolijk en blij en hebben vreemde uitspraken. Ze nodigen Alice uit om mee te dansen 
(‘Holies en Alice’). Alice heeft het heel erg naar haar zin met de Holadiees & Holadioos, maar die waren 
ook opeens weer verdwenen. Alice denkt terug aan thuis en hoe fijn ze het daar had (‘In die wereld van 
mij’). Ze besluit om zelf verder te gaan en denkt aan de wijze lessen van de Rups en de woorden van het 
Wit Konijn. Ze moet WENSEN! Ineens verandert Wonderland in een prachtige tuin met bloemen, struiken 
en bomen. Het is de prachtigste tuin die ze ooit heeft gezien. Ze gaat verder op pad en ziet een Vis-Lakei en 
Kikvors-Lakei. Ze hebben een brief van de Hertogin voor de Koningin. Op dat moment ziet ze een deur. Ze 
doet de deur open en er komt veel lawaai vandaan. Het is het huis van de Hertogin. Ze is boos en vindt Alice 
maar een wijsneus. Ze zal Alice wel eens vertellen hoe het zit (‘Wijsheid vind je overal’).
De Hertogin verdwijnt en ze staat er weer alleen voor. Ze bedenkt 



Cast
Alice:    Liesanne Geurtsen
Wit konijn   Cem Tunc
Rups & Lapjeskat  Amber Alink
Hertogin    Jetske Ketelaar
Koningin   Hilde Weijers
Holadiees & Holadioos   Fenne Wassink • Bo Heister
    Dyon Geerdink • Roos Kruisselbrink
Hoedenmaker   Tijn Geerts
Paashaas   Luuc van Drie
Schildpad   Hannah Redlich

Ensemble
Body ter Voert • Britt  Liebrand
Eva Molenaar • Evelyne Nas
Fenne Wassink • Gijs Meijer
Isai v/d Schepop • Jim Tuenter
Lauri Rutten • Linda Nouwens
Lisa van Keulen • Lyneke van Engelenburg
Lynn Sessink • Merel Steenbreker
Nina van Drie • Quinty Barink
Rinus Wesselkamp • Sam Chevalking
Silje Groot Nibbelink • Suze Jansen
Willem Beumer

MPG Combo
Toetsen en directie:   Sander Spaan
Slagwerk:   Leo Jansen
Basgitaar:   Bas Hoenink
Trombone:   Pieter Sessink
Trompet:   Bas Koolenbrander
Sopraan- en Altsaxofoon: Lucie Jansen
Dwarsfluit:   Sonja ten Velde



Artistieke leiding

Muzikale leiding
Ik ben Sander Spaan. De liefde voor muziek en theater is bij mij op jonge
leeftijd ontstaan. Net als onze spelers ben ik als kind begonnen bij een 
amateur musicalgroep. Naast zang, theater en beweging bleek ik ook gevoel 
te hebben voor het bespelen van verschillende instrumenten. Tijdens mijn 
studie muziektheater aan het conservatorium in Arnhem heb ik onder andere 
ervaring opgedaan als performer, docent, dirigent en arrangeur. In 2011 
ben ik hier afgestudeerd, maar ook na mijn afstuderen ben ik mijzelf blijven 
ontwikkelen door stem- en dirigeerlessen te blijven volgen. Naast mijn
werkzaamheden als dirigent en specialist in muzikaal onderwijs ben ik
directeur van “Muzikantjes in spé” een webwinkel met educatief
muziekmateriaal In 2011 ben ik begonnen bij MPG Jeugdtheater als dirigent.
 “Alice” is dan ook alweer mijn 5e productie bij de jeugd van MPG.
Ik wens het publiek veel kijk- én luisterplezier! 

Choreografie
Ik ben Daisy Peters. Sinds 2014 choreografe bij MPG. Van kleins af aan ben 
ik al druk in de weer met dansen. Ik volgde veel verschillende danslessen en 
met weeksluitingen op school deed ik altijd wel iets. Na mijn havo ben ik de 
dansopleiding in Arnhem gaan volgen, daarnaast heb ik nog een tijdje de 
dansopleiding aan Lucia Marthas in Groningen gevolgd. Tijdens mijn opleiding 
heb ik verschillende kanten van het beroep dansen mogen ervaren, zowel 
uitvoerend als docent. Na mijn opleiding ben ik mij vooral gaan richten op het 
geven van verschillende danslessen. Het uitvoerende gedeelte uit zich nu
alleen in danswedstrijden. “Alice” wordt mijn derde productie voor MPG.
Jeugdtheater. Het stuk is een beetje maf, buitengewoon en soms heel grappig.
Ik heb met de dans maffe en soms grappige stukken neer willen zetten. Soms 
mag het allemaal wat maffer en meer buitengewoon, laat je vooral
verwonderen door alles wat er om je heen gebeurt. 

Regie
Ik ben Eefje Ernst. Sinds 2014 ben ik regisseur bij MPG Jeugdtheater. Het
regisseren van musicals is dan ook mijn grote passie! “Alice” is mijn 3e productie 
bij de jeugd. In de musical “Alice” komen veel verschillende personages voor die 
allemaal hun eigen verhaal vertellen. Dat maakt de musical bijzonder en uniek. 
Ik wil de kijker verwonderen en meenemen naar dit vreemde, maar ook 
fascinerende Wonderland waarin het nooit saai is en er altijd iets nieuws 
gebeurt! Als regisseur heb ik geprobeerd om de gekke en grappige elementen 
uit het stuk naar voren te laten komen in het decor, de kleding en uitspraken. 
Het afgelopen jaar hebben de kinderen ontzettend hard gewerkt en we zijn heel 
trots op het eindresultaat. Ik wens u heel veel kijkplezier en geniet!



We stellen u voor aan onze hoofdrolspelers:
Alice - Liesanne Geurtsen
Ik ben Liesanne Geurtsen en ben13 jaar oud. Ik zit al vier jaar bij MPG 
Jeugdtheater en “Alice” is mijn derde productie. Ik heb auditie gedaan voor de 
rol van Alice. Toen de rolverdeling bekend werd gemaakt moest het even tot 
mij doordringen dat ik dè hoofdrol had gekregen. Ik had dit echt niet verwacht.
Ik vind het erg leuk dat ik deze rol heb gekregen, want Alice lijkt wel een 
beetje op mij. Ze is wat klein en zeer nieuwsgierig. De leukste scène vind ik die 
van Alice en Wit Konijn samen. Het zijn twee uitersten van elkaar en dat brengt 
leven en humor in deze scène. De rol van Alice is natuurlijk een uitdaging 
voor mij, omdat ik in alle scènes zit. Ik heb geen moment rust en ik moet veel 

Wit Konijn - Cem Tunc
Mijn naam is Cem Tunc, ben 14 jaar en ik speel Wit Konijn in de musical “Alice”.
Ik ben het eerste gezicht dat u ziet als de musical begint. Ik ren dan het hele 
podium over. Wit Konijn is gehaast, onrustig en druk. Door mij komt Alice in 
Wonderland. Ik vind het een erg leuke rol om te spelen. Het mooiste liedje vind 
ik “Wonderland”, omdat het meerstemmig is en omdat er een mooie dans bij 
zit. Het is een liedje dat het hele koor zingt. Ik zou niet in Wonderland willen 
leven, want als je de Koningin boos maakt dan wordt je kop er afgehakt. Dat is 
een minpuntje, maar aan de andere kant gebeurt er alles wat je droomt. Dat 
lijkt mij wel weer heel gaaf. Ik hoop dat u het een fantastisch mooie
voorstelling vindt om naar te kijken!

teksten en liedjes leren. Het mooiste liedje vind ik “Wie ben ik?” omdat het zo klein begint. Later als Cem er 
als Wit Konijn bij komt krijgt het lied wat meer pit. Zodra het koor erbij komt ontstaat er een
“kippenvel-moment”. Dat alles maakt dat ik het een erg mooi lied vind. Op sommige momenten zou ik in 
het ‘echte leven’ ook in Wonderland willen wonen, maar op andere momenten absoluut niet. De theetijd lijkt 
me wel gezellig. De tijd staat stil en iedereen drinkt thee met de Koningin. Maar...als je net zoals Alice in de 
huilkamer wordt opgesloten kun je nergens naartoe. Dat lijkt mij helemaal niet leuk. Gelukkig is dit maar 
een verhaal en wens ik iedereen veel kijkplezier bij deze betoverende musical....



Rups / Lapjeskat - Amber Alink
Mijn naam is Amber Alink en ik ben 14 jaar. “Alice” is mijn derde productie bij 
MPG Jeugdtheater. Ik speel Lapjeskat én Rups. Ik moet veel switchen tussen 
deze rollen, maar ik raak niet in de war tussen de personages, omdat het twee 
heel verschillende karakters zijn. Rups is traag en sloom en weet veel over
Wonderland. Rups is de rustige factor van de musical. Lapjeskat is druk en 
snapt alles wat er gebeurt in Wonderland. Ze is overal en bekijkt alles, omdat 
ze het grappig vindt. Het leukste aan het leven in Wonderland vind ik dat het 
niet uitmaakt wie je bent, hoe je er uit ziet en hoe je doet. Iedereen in
Wonderland is knettergek. Ik hoop dat u “Alice” een leuke productie vindt.

Hertogin - Jetske Ketelaar
Ik ben Jetske Ketelaar en ik ben 15 jaar. Ik zit al vijf jaar bij MPG 
Jeugtheater. Ik speel Hertogin. Zij is een boze dame, die erg boos 
is op haar varkentje.Het leukste liedje vind ik “Wonderland”, want 
dat is heel erg vrolijk met een leuke dans. Het mooiste vind ik 
“Wie ben ik?”,want dat is gevoelig en rustig. Ik zou niet voor altijd 
in Wonderland willen leven. Het is veel te chaotisch en ik houd 

Koningin - Hilde Weijers
Mijn naam is Hilde Weijers en ben 13 jaar oud. “Alice” is mijn derde productie bij 
MPG Jeugtheater. Ik heb auditie gedaan voor de hoofdrol Alice. Ik heb echter 
de rol van Koningin gekregen waar ik erg blij mee ben. Koningin is de baas van 
Wonderland. Ze is boos, arrogant en egoïstisch. Een leuke rol om te spelen dus! 
Het mooiste liedje vind ik “Wie ben ik?’ De leukste scène vind ik natuurlijk de 
scène waar ik zelf in speel. Ik zou zelf niet in Wonderland willen leven, want ik 
zou iedere dag bang zijn voor de Koningin.

Bijrollen:

van orde. Mijn boodschap aan het 
publiek: Geniet als u in Wonderland 
terecht komt en beleef het met ons 
mee!



Holadiees & Holadioos
Bo Heister

Roos Kruisselbrink
Fenne Wassink
Dyon Geerdink

Hoedenmaker - Tijn Geerts
Mijn naam is Tijn Geerts en ben 13 jaar .Bij MPG Jeugdtheater kan ik zijn wie ik ben en 
heb ik heel veel leuke kinderen om mij heen. We houden allemaal van musical. Fijn om 
samen dezelfde interesse te kunnen delen. Het is altijd erg gezellig met ons allen. Soms 
iets tè gezellig. In deze musical mag ik de Hoedenmaker spelen. Het is een vreemde 
gekke man, die best wel een beetje op mij lijkt! Ik heb auditie gedaan voor een grote rol 
en die heb ik nu gekregen. Het leukste vind ik natuurlijk de scène waar ikzelf in speel. 
Geniet van “Alice”!

Paashaas - Luuc van Drie
Mijn naam is Luuc van Drie, 13 jaar en ik ben al vier jaar bij MPG.jeugdetheater. Dit is mijn 
derde productie. Hiervoor heb ik al meegedaan aan “The Aristocats Kids” en “Pocahontas 
de Musical”. In “Alice” speel ik Paashaas en zit ik aan de theetafel in de scène ‘Tijd voor 
thee’. Ik vind het erg leuk om in het Amphion te mogen spelen. Tof om daar naartoe te 
werken. Het leukste liedje vind ik ‘In mijn wereld’. De leukste dans zit in  ‘Tijd voor thee’. 
Het moeilijkste in deze musical lijkt mij om tegelijkertijd te dansen en te zingen. Dat 
maakt me zenuwachtig. Tot slot heb ik nog een boodschap voor het publiek: “Veel kijkple-
zier en geniet van de musical!”

Schildpad - Hannah Redlich
Ik ben Hannah Redlich, 10 jaar, al 1,5 jaar bij MPG Jeugdtheater en ik speel Schildpad.
Het leukste aan MPG vind ik dat alles bij elkaar komt wat ik erg leuk vind om te doen: 
dansen, zingen en acteren. Er zijn kinderen van verschillende leeftijden maar dat maakt 
niet uit. We delen dezelfde passie en dat is het leukste. Zelf zou ik niet in Wonderland 
willen leven, want ik zou mijn ouders, familie en vrienden enorm missen.
Het mooiste liedje in “Alice” vind ik ‘Ik geef de zon een gouden lach’. Hier zing ik samen 
met Alice en later komt het hele koor erbij. Dat vind ik erg mooi!

Bijrollen:

Wij zijn Roos Kruisselbrink (10 jaar), Fenne Wassink (11 jaar), Dyon Geerdink (10 jaar) en Bo Heister (14 jaar). 
Samen spelen wij de Holadiees & Holadioos. De leukste scène van “Alice” vinden wij natuurlijk die waar wij
in spelen. Wij zijn de grappigste figuren in Wonderland. We zijn vrolijk, blij en hebben rare en grappige
uitspraken. In onze scène gaan wij samen met Alice dansen. Op de vraag: “Zou je zelf in wonderland willen 
leven?” roepen de meiden in koor: “NEE!” Dyon: “Ja hoor! Dan hoef ik lekker niet meer naar school!”



De overige bewoners
van Wonderland

Griffioenen:
Lyneke van Engelenburg
Britt Liebrand

Computers
Speelkaarten:
Suze Jansen, Rinus Wesselkamp
Lauri Rutten, Eva Molenaar
Silje Groot Nibbelink

Koning:
Body ter Voert

Relmuis:
Willem Beumer

Vader Theepot:
Isai v/d Schepop

Croquetballen
Theepotten:
Quinty Barink
Lisa van Keulen
Evelyne Nas
Lynn Sessink

Moeder
van Alice:

Linda Nouwens

Kokkin
Arend:

Nina van Drie

Eend:
Lauri Rutten

Krab:
Britt Liebrand

Papegaaien:
Gijs Meijer
Jim Tuenter

Vis-Lakei
Muis:
Sam Chevalking

Varkenkoningin:
Evelyne Nas

Kikvors-Lakei
Dodo:

Merel Steenbreker 



Elk kind heeft het recht zich te ontplooien.
Wij hebben de plicht het hierin te ondersteunen.

Nieuwsgierig???? Ga naar: 
www.123wegwijs.nl

123WEGWIJS;
n Is een begeleidingsbureau met begeleiding op maat
n    Leert kinderen en jongeren van alle leeftijden hun 

talenten te gebruiken
n Is er voor iedereen, want iedereen heeft talenten
n  Helpt kinderen en jongeren op weg als  

ze even vastlopen op school
n  Kan ouders handvaten geven als ze het even  

niet meer weten



BARINK GAANDEREN
alles onder één dak

BARINK
INSTALLATIE
TECHNIEK

BARINK 
BOUW

Showroom:
Rijksweg 149  
7011 DV Gaanderen

06 - 53610135
info@barinkduurzaamwonen.nl

www.barinkduurzaamwonen.nl

- Advies en begeleiding in 
 duurzaam en ecologisch
 bouwen en wonen

- Sinds 1994 ruime ervaring
- Alles onder 1 dak
- Bouwplannen?
 Wij bouwen met u!

- Altijd heel voordelig!
- Showroom met sanitair en tegels
- Bij complete badkamer inclusief
 montage, 5 jaar all-in garantie

- Aanleg en onderhoud van
   • gas
   • water
   • electra

- Advies en begeleiding in 



Kleding
Wij zijn de kledingcommissie van het kinderkoor.
De musical “Alice” is een productie met veel
verschillende rollen en dus ook veel verschillende 
kostuums. Vanuit de kledinghal hebben we de nodige 
kleding kunnen meenemen om te vermaken voor de 
rollen van Koning, Koningin, Rups, Papegaaien,
Lakeien en nog veel meer. We hebben een Schildpad, 
staarten en oortjes voor andere dieren gemaakt. We 
hebben winkels afgelopen om basiskleding te kopen. 
Ouders hebben zich opgegeven om te helpen en daar 

Kledingverhuur
Op zoek naar kleding voor een uitvoering of speciale gelegenheid?

Kom dan eens langs bij MPG theaterkleding-verhuur op onze locatie op de Rieze (industrieterrein) in Ulft. 
Daar vindt u door de vele jaren heen gemaakte kostuums ruim gepresenteerd. Onze kledingvoorraad biedt 

zowel voor individuelen als voor groepen een hele ruime keuze, of kijk voor ideeën vooraf eerst op
onze website www.musicalproducties.nl of stuur een mailtje naar verhuur@musicalproducties.nl

Achter de schermen

Liesbeth Bedo    Nathalie van de Schepop
Angela Steenbreker

Naast onze spelers en artistieke leiding wordt deze productie van MPG Jeugdtheater mogelijk 
gemaakt door een groot aantal vrijwilligers en commissies. Zonder hen zou MPG Jeugdtheater 
niet keer op keer prachtige producties neerzetten.

zijn we heel blij mee. Zo is de jurk van Alice gemaakt door een betrokken ouder. Onze dank daarvoor. Ook de 
decorgroep heeft meegedacht en gewerkt aan rollen als de Computers en de Theekopjes. Samen is het tot 
een mooi geheel geworden. 

Wouter Barink, Liesbeth Bedo, Cheryl Bemelaar-Egbers, Eva van den Berg, Ursula Berendsen, Jessika 
Doornenbal, Louisa van Drie, Petrina van Engelenburg, Linda Fenneman, Mariska Geerdink, Pascal Geerdink, 
José Geerts, Melanie, Geurtsen, Fien Gootink, Jolanda Gootink, Mirjam Gootink, Marjo Harmsen, Regina 
Heister, Willem Hemink, Gustave Herman, Tamara Heupner, Angela Jansen, Rozan te Kaat, Thijs Keuben, 
Wendy van Keulen, Karin Ketelaar, René Kuipers, Belinda Lebbink, Gijs Liebrand, Marjon Lichtenberg, 
François Meijer, Emiel Nas, Ivanka Nas, Corrie Nouwens, Remke Rutten, Afra van de Schepop, Nathalie van 
de Schepop, Nimfe Sessink, Bernadette Stark, Angela Steenbreker, Nicol Tunc, Bernadette Tuunte, Frans ten 
Velde, Mieke ten Velde, Sonja ten Velde, Jenny Veldkamp, Paul Veldkamp, Ingrid Verheij, Freddy Wassink, 
Janet Wassink, Roosmarie Weijers, Desiree Wijgman, Myrthe Wijgman en Ingrid Wijskamp



Kap & Grime
Het leukste van het schminken en grimeren is de transformatie van de acteurs in hun rol.  We genieten elke 
keer weer van de verraste en enthousiaste reacties van de kinderen, als ze zichzelf zien veranderen.
Bij “Alice “hopen we vooral met de Lapjeskat voor een mooie verrassing te zorgen. En verder zullen jullie 
natuurlijk de alom bekende gekke Hoedenmaker, de lieflijke Alice en gemene Koningin gaan herkennen.
Wij hebben er weer veel zin in! Het grimeteam bestaat uit: Jessika Doornenbal, Petrina van Engelenburg, 
Afra van de Schepop Mieke ten Velde, Jenny Veldkamp, Marjon Lichtenberg & Ursula Berendsen
De kapsels worden verzorgd door José Geerts.

Rekwisieten
Voor iedere musical zijn naast een mooi decor ook veel 
spullen nodig die uiteindelijk de puntjes op de i zetten. 
Hiervoor zijn wij als rekwisietencommissie 
verantwoordelijk. Wij scharrelen met heel veel plezier 
overal spulletjes bij elkaar: op zolders en in kelders bij 
familie en vrienden, de kringloopwinkels en niet te 
vergeten uit het magazijn van de musicalvereniging 
zelf. Soms is het lastig om bepaalde oude artikelen te 
vinden. Maar wij zien daar juist de uitdaging en lol van 
in. En kunnen we het echt niet vinden dan maken we 
het zelf. Voor “Alice” danken wij met name Kringloop 
Aktief in Doetinchem voor hun medewerking.

Jolanda Gootink  Mirjam Gootink
Melanie Geurtsen

Decor

Wij zoeken jou!
Ben je handig met een hamer en een zaag, ben je meer het type dat de hele stad afstruint voor dat

éne product, ben jij een echte PR-kandidaat of ben jij een meester in sponsoren werven
 Herken jij jezelf in één van bovenstaande omschrijvingen, of denk je dat je iets anders kunt betekenen voor 

onze vereniging? Mail dan naar info@musicalproducties.nl,
want we zijn altijd op zoek naar helpende handjes in al onze commissies!



Vrienden, Fan & Sponsoren van MPG

Deze Vrienden gingen u al voor:
Autorijschool Jos Damen, Gaanderen
Kaak Nederland BV, Terborg
Evers Optiek, Doetinchem
Achterkamp Bedrijfsopleidingen, Steenderen
Haarstudio Gerald, Winterswijk

Wat zijn de Vrienden van MPG?
Ons doel is van de “Vrienden van MPG” een groep te maken die financieel kan ondersteunen. “Een vriend van 
MPG” kan iemand zijn met een bedrijf maar ook een particulier. Wij vragen onze “Vrienden” een bijdrage van 
tien euro per maand. We zijn ons er heel erg van bewust dat we leven in een tijd waar geld doneren niet een 
eerste prioriteit is, daarom krijgt u als “Vriend van MPG” natuurlijk ook iets terug.
Wilt u weten wat? Kijk op www.musicalproducties.nl en geef je op!

Fan van MPG
Vorig jaar in het leven geroepen: “Fan van MPG”, een nieuwe manier om ons te steunen als bedrijf, maar ook 
mogelijk als particulier. Als Fan van MPG betaal je maandelijks slechts vijf euro om ons financieel te
ondersteunen en in ruil hiervoor krijgt u onder andere naamsvermelding op onze website en korting op 
kaartjes voor een voorstelling van MPG of MPG Jeugdtheater naar keuze. Wie wil dat nou niet?

Lavonn Haarmode, Gaanderen
Café Uniek, Didam

Familie ten Velde, Gaanderen
Rinie Bruil, Gaanderen

Sponsor van MPG
Wij hebben nog veel meer manieren om ons te sponsoren. Meer weten over de mogelijke manieren om ons 
financieel te ondersteunen? Neem eens een kijkje op bovengenoemde website voor onze sponsorpakketten. 
Wilt u liever op andere manieren steunen dan kunt u ook terecht via onze website. Wij horen graag van u!



Op 21-22 en 23 december gaat
Musical Producties Gaanderen, in het jubileumjaar van

Schouwburg Amphion, de musical “SCROOGE” opvoeren.
Het verhaal is bekend, maar wordt in een nieuw jasje gestoken.

Een mooie familiemusical om met een vrolijk gevoel de kerst
in te gaan. Kaartverkoop via Amphion, zodra de nieuwe

brochure is uitgekomen (mei 2018).

25-03   
Zuiderkerk 

Aalten  
19.00 uur

 

29-03   
De Mattelier  

Groenlo  
19.30 uur

 

30-03   
Martinuskerk 

Gaanderen   
19.30 uur

 

01-04     

St. Maartenkerk  

Gendringen   
15.00 uur

 

02-04    

Martinikerk  
Doesburg   

15.00 uur

MPG Presenteert...



samen maak je het verschil

met dank aan

Gaanderen


