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2 & 3 oktober 2021

prijs € 2,50



Dit programmaboekje is uitgegeven ter gelegenheid van de voorstelling “Joseph and The Amazing Technicolor 
Dreamcoat”, uitgevoerd door Musical Producties Gaanderen/Gelderland. Deze musical is te zien op 2 en 3 oktober 
2021  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 aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die 
het gevolg is van handelingen c.q. beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit het programmaboekje.

WEBSITE:    www.musicalproducties.nl
EMAIL:         info@musicalproducties.nl 

COLOFON

Verhaal: Tim Rice   Muziek: Andrew Lloyd Webber   Liedteksten: Tim Rice   Vertaling: Martine Bijl
Uitgevoerd door: Stichting Musical Producties Gelderland

Choreografie: Femke Nieuwenhuis   Muzikale Leiding: Gerben Kruisselbrink   Regie: Samantha Janssen
Spelers: G-Majeur & G-Sleuteltjes (Kindercast)   Muziek: MPG Orkest 

Kledingontwerp: Samantha Janssen en Ine Elbers Kostuums/Decor: MPG-Kleding- & Decorcommissie
Kap & Grime: Faceboel   Lichtontwerp: Samantha Janssen i.s.m. Crew Schouwburg Amphion

Licht: Crew Schouwburg Amphion   Geluid: Theo Jansen & Frontline Audio & Vision BV 
Redactie Programmaboekje: Cheryl Bemelaar-Egbers, Tamara Bekker-Heupner, Thijs Keuben & Ingrid Wijskamp 

Vormgeving Programmaboekje: Marjo Harmsen   Ontwerp affiche en Vormgeving beeldmerk: Thijs Keuben
Fotografie: Tom Harder   Filmprojectie: André te Hennepe   Drukwerk: Drukwerkdeal.nl

Voorwoord
‘Heb je een droom waar je vast in gelooft?’

Met trots presenteren we u “Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat”. Het repetitieproces was een andere dan gebruikelijk. Vlak 
voor de eerste voorstellingsdata in april 2020 gooide Corona roet in het eten. De teleurstelling over het afgelasten was dan ook groot. We 
zijn niet bij de pakken neer gaan zitten, maar hebben mogelijkheden gezocht om onze droom toch na te kunnen jagen en dat is gelukt!  
Hier staan we dan! Het enthousiasme is groot en de motivatie om hier een wervelende show neer te zetten, is na een jaar vol aanpassingen 
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en beperkingen enorm! Het bijzondere van deze productie 
is dat er een grote rol is weggelegd voor het ensemble. 
Veel koorstukken, scenes met iedereen op het toneel, zelfs 
aangevuld met de jongste leden van onze vereniging. De 
saamhorigheid is merkbaar. De afgelopen tijd hebben we 
veel nieuwe mensen binnen onze vereniging mogen verwel-
komen. Zowel leden die op de planken staan, als vrijwilligers 
achter de schermen. Zonder deze mensen met kwaliteiten, 
denk aan de kostuums, decor, rekwisieten en grime, zou de 
voorstelling niet compleet zijn.
De uitdaging is om met allerlei disciplines en al deze mensen 
er één geheel van te maken, een familie te vormen die 
met elkaar de reis naar Amphion aandurft. Wij zijn op onze 
bestemming aanbeland. Onze droom waarin we zijn  blijven 
geloven, deze voorstelling.

We wensen u een fijne voorstelling en hopen u ook in de toekomst bij onze producties te mogen begroeten. 
Productieteam ‘Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat’: René Kuipers, Jan Ruesen, Dominique Winkeler  en Henkjan Garretsen



‘Lang geleden in Kanaän’
Leeswaarschuwing: Onderstaande tekst bevat details over de inhoud en/of  de afloop van het verhaal.

(OUVERTURE) De musical begint wanneer de priester tijdens een kerkdienst het bijbels verhaal vertelt over Jakob en zijn 
twaalf zonen (PROLOOG - HET BEGIN). Jozef, Jakob’s favoriete zoon, verschijnt ten tonele (LAAT JE DROOM BESTAAN). Jakob en 
al zijn twaalf zonen, woonachtig in Kanaän, komen voorbij (JAKOB EN ZOONS - DEEL 1). Jakob trekt Jozef voor en schenkt hem 
een prachtige bontgekleurde jas. De broers van Jozef worden hierdoor jaloers en afgunstig (JOZEF JAS - DEEL 2). Jozef heeft 
niet alleen een prachtige jas, maar ook hele rare dromen. Wat als die dromen uitkomen? De broers zien daar toch wel wat
gevaren in, want de broers komen hier niet zo positief in naar voren (JOZEF’S DROMEN). Hierdoor vrezen de broers het ergste 
en besluiten om Jozef in een put te gooien, maar net op het moment dat Jozef in de put wordt gegooid, komt er een
slavenhandelaar voorbij. Ze veranderen hierdoor van plan en verkopen Jozef aan deze handelaar (ARME JOZEF). Maar wat 
moeten ze nu aan hun vader Jakob vertellen? Ze besluiten hem te vertellen dat Jozef ten prooi aan de woestijn is gevallen. Ze 
verscheuren de regenboogjas en besmeuren deze met geitenbloed als bewijs dat Jozef echt overleden is. Vader is ten einde 

Het verhaal

raad. (HIJ IS NOU HOOG IN DE HEMEL). Ondertussen hangt Jozef achter een kameel op weg naar 
Egypte. Hij is namelijk als slaaf verkocht aan een bemiddelde heer, genaamd Potifar (DE REIS 
NAAR EGYPTE). Potifar heeft een bedrijf in vastgoed. Jozef werkt hard voor Potifar en promoveert 
razendsnel tot secretaris (POTIFAR). Potifar’s vrouw heeft een oogje op Jozef en probeert hem te 
verleiden. Op dat moment loopt Potifar binnen en wordt woest. Daarom gooit Potifar Jozef in 
de cel. Hij is weer terug bij af.  Want hoe gaat hij hier ooit weer uit komen? Misschien is het maar 
beter dat hij vergeten wordt (SLUIT ALLE DEUREN MAAR). Na een tijd in de cel gezeten te hebben, 
worden er opeens twee anderen figuren bij hem in zijn cel gegooid. Dit blijken de bakker en de 
butler van de Farao van Egypte te zijn. Ze zitten in de cel omdat beiden hun werk voor de Farao 
niet goed hebben uitgevoerd. Ze vragen zich af of ze ooit nog uit deze cel komen en delen hun 
dromen. Jozef voorspelt de dromen. De één blijkt er positiever uit te komen, dan de ander. De 
butler komt namelijk vrij, maar met de bakker loopt  het helaas anders af...  (KOM OP NOU JOZEF) 
(KOM OP NOU JOZEF - REPRISE)

‘t Was in Egypte... 

Wat is er precies gebeurd de eerste helft? Een vlugge samenvatting volgt (ENTR’ACTE). We zijn bij 
de Farao. Een machtige dame van stand die wordt aanbeden door het volk (‘T WAS IN EGYPTE). 
Ondertussen zit Jozef nog altijd vast maar er lijkt licht aan het eind van de tunnel te zijn. De Farao 
heeft namelijk een droom waar geen logica in zit. De butler, waarmee Jozef samen in de cel heeft 
gezeten, kent wel iemand die de droom kan uitleggen, namelijk Jozef (Arme Farao). Jozef wordt 
uit de cel gehaald en de Farao vertelt haar droom aan Jozef (LIED VAN DE KONING). Jozef verklaart 
de droom van de Farao (FARAO’S DROOM UITGELEGD). Zij is onder de indruk van Jozef’s kunsten en 
benoemt hem tot vice-president. Iedereen aanbidt Jozef en vrouwen vallen in katzwijm voor hem. (KRIJG NEFERTIETEN). 
De jaren verstrijken en ondertussen in Kanaän, waar Jakob, zijn zonen en het gezin leeft, heerst er hongersnood. Misschien 
hadden ze toch beter moeten luisteren naar de voorspellingen van Jozef, dan was dit nu niet gebeurd (DIE MOOIE TIJD IN 
KANAÄN). De broers besluiten naar Egypte te gaan, want daar is genoeg te eten en voedsel in overvloed (DE BROERS KOMEN 
NAAR EGYPTE).  Eenmaal aangekomen in Egypte in het paleis van de Farao komen ze oog in oog te staan met hun broer Jozef. 
Ze herkennen hem echter niet, maar Jozef herkent zijn broers wel. De broers slijmen met Jozef om eten te krijgen (GLIBBER, 
GLIBBER). Jozef zorgt voor een overvloedige maaltijd en stopt ongemerkt een gouden beker in Benjamin’s tas. Dit om zijn 
broers na al die jaren hun verdiende loon te geven. Jozef kijkt de broers aan met een ijzige blik en roept: STOP! Zijn gouden 
beker is zoek en de broers mogen het paleis niet verlaten zonder dat de dief gevonden is (WIE IS DE DIEF). Uiteraard weet Jozef 
allang dat de beker in Benjamin’s tas zit, want dat heeft hij zelf gedaan. Benjamin wordt naar de cel gebracht. De broers gaan 
op hun knieën en smeken Jozef om hem vrij te laten (BENJAMIN CALYPSO). Jozef is onder de indruk van zijn broers, ze blijken 
toch te zijn veranderd na al die jaren. Jozef maakt zijn identiteit bekend en herenigt zich weer met zijn broers; het dozijn is 
weer compleet (NOU JA ‘T IS JOZEF). Jakob reist naar Egypte en Jozef en Jakob vallen elkaar na al die jaren in de armen (JAKOB 
IN EGYPTE). Eind goed, al goed (LAAT JE DROOM BESTAAN - FINALE). (SLUIT ALLE DEUREN MAAR - REPRISE) (MEGAMIX)

Potifar, gespeeld door
Leon Prein



Jozef: Tim Huntink

Vertelsters:
Michelle Heitink   Hester Rensink   Karina Veerbeek

Marjolein de Vries-van Aken   Sonja Hoenink-ten Velde   Dominique Winkeler

Jakob: Jos Buiting

Zijn zoons:
Ruben: Jan Ruesen   Simeon: Bob van Bindsbergen   Levi: Jeffrey Huiting   Juda: Isaï van de Schepop

Issachar: Patrick te Dorsthorst   Zebulon: Thijs Keuben   Dan: Fons Klein   Naftali: Hendrik de Roo
Gad: Henkjan Garretsen   Aser: Gerald Borkent-Dekker   Benjamin: Cem Tunc

Farao: Cheryl Bemelaar-Egbers
Potifar: Leon Prein   Vrouw van Potifar: Gerald Borkent-Dekker   Butler: Monique Verholen   Bakker: Mieke ten Velde

Ensemble: 
Amber Alink   Mayke Bosmann   Mirella te Brake-van Lier   Ine Elbers   Lyneke van Engelenburg

Tatiana Gielis   Fien Gootink   Jolanda Gootink   Astrid van Haren   Marjo Harmsen   Rozan te Kaat
Daisy Kluit-Verhoeven   Marjon Leutscher-Lichtenberg    Mali Mus  Silke Snijders   Jenny Veldkamp

Maja Veldkamp   Riki Wassink   Suzanne van de Wiel

 Kindercast:
Schoolkind: Jetske Ketelaar

Quinty Barink   Bente Buiting   Daantje Huiting   Sil Bussink   Britt Doppen   Djurre Hilbers   Lisa van Keulen
Luuk Laarveld   Gisel Marcus   Noa Loverink  Isa Nieuwenhuis   Leah Schreur   Jim Teunter

MPG Orkest: 
Viool 1:  Jolein de Korte    Viool 2: Marije Derksen  Klarinet: Anita Thuis  Alt Sax: Ester Esselink   Dwarsfluit: Esther ter Steeg                                                                                                              

Hoorn: Rob van Dijk   Fagot: Rudi Thuis   Toetsen 1: Stef Michielsen   Toetsen 2: Sander te Grotenhuis                   
Gitaar : Tom Gregoor   Gitaar: Sander Raaphorst   Bas gitaar: Michiel Pelgrom 

 Drums: Michel Rözer   Percussie:  Koen Veldkamp

Rolverdeling Hoofdrollen

Jozef met zijn broers



Tim Huntink - Jozef
Tim (27) speelt de rol van Jozef, de man waar deze hele musical om draait. Jozef kan dromen voorspellen en is het 
lievelingetje van zijn vader Jacob. Zijn elf broers kunnen het niet meer aanzien dat Jozef altijd wordt voorgetrokken 
en smeden een smerig plan…

Tim is al ruim 14  jaar lid bij MPG en mag deze productie de hoofdrol vertolken, een nieuw hoogtepunt in zijn MPG
loopbaan. Een rol met een grote uitdaging op spelgebied, “Het spelen van een arrogante man, maar tegelijkertijd 
het publiek voor mij zien te winnen. Ik hoop dat het publiek uiteindelijk toch wel medelijden gaat krijgen met die 
arme Jozef. Jozef switcht gedurende het verhaal continu van status. Hij vindt zichzelf in het begin heel belangrijk, 

maar als hij als slaaf wordt verkocht is hij niks meer waard.” aldus Tim. Tim zijn favoriete lied uit de musical is ‘Sluit Alle Deuren Maar’. Hij 
vind het een heel mooi nummer. Jozef is dan echt in een diep dal beland. In dit nummer zingt hij over het feit dat ondanks dat alles van hem 
wordt afgenomen, hij de moed niet opgeeft. Op de vraag wat zijn grootste blooper is tijdens een musical, antwoordt Tim het volgende: “Ik 
heb tot nu toe gelukkig nog niet zoveel bloopers meegemaakt. Ik herinner mij in ieder geval altijd nog één moment. Dit was tijdens onze 
musical Moulin R. Één van mijn medespelers  kreeg een black out in een hele belangrijke scène. Hij zei een verkeerde zin waardoor het hele 
orkest, midden in de scène een muzikaal nummer inzette. Ik zie ons nog met grote ogen het nummer zingen en dansen. Achter de schermen 
moest er een hoop omgebouwd worden voor de volgende scène, dus daar was ook paniek uitgebroken. Uiteindelijk is dit met wat improvisa-
tie allemaal goed gekomen.

Rolverdeling

Cheryl (30) speelt de “Farao”, de Farao laat Jozef uit de gevangenis halen omdat zij rare dromen heeft en wil deze 
verklaard hebben. Cheryl ziet deze rol als een grote uitdaging; “Het is mijn eerste grotere rol in een musical, dus 
het is voor mij een proces waarin ik veel leer en groei. Ook moet ik een totaal ander type neerzetten dan ik zelf 
eigenlijk ben, de Farao is vol van zichzelf en vind zichzelf de beste, dit is erg leuk om te doen!” aldus Cheryl.  Cheryl 
heeft één ding gemeen met de Farao, ze droomt vaak heel raar, ze zou het best handig vinden om een “eigen” Jozef 
te hebben, dan komt ze er misschien wel achter waarom ze die rare dromen heeft. “Het lied van de Koning” vindt 
Cheryl natuurlijk een van de leukste liedjes uit “Joseph”, ze mag deze zelf zingen en vindt het een heerlijk nummer, 

lekker losgaan! maar, “kom op nou Jozef!”, waar de eerste akte mee afgesloten wordt, is ook erg gaaf, puur door de energie die er dan van 
het podium af spat! U gaat het meemaken!

Cheryl Bemelaar-Egbers - Farao

Hoofdrollen



Garvo | Molenweg 38 | 6996 DN Drempt | +31 ((0)313) 47 23 21

Al het voer van Garvo is: 
Gemaakt met liefde voor dieren 

CO2 neutraal geproduceerd

Van hoge kwaliteit dankzij zorgvuldig geselecteerde 
grondstoffen 

Meer dan 300 verschillende diervoeders!



Sonja Hoenink-ten Velde 

Hester Rensink

De vertelsters

Hester (41), de stoerste van het zestal, ziet in 
deze rol de uitdaging in de afstemming van 
alle zes de vertelsters, de balans precies zó dat 
ieder haar stem tot z’n recht komt. Hester vindt 
de meerstemmigheid in de nummers prachtig, 
daarom vindt ze “Laat Je Droom Bestaan” in 
de finale het mooiste nummer, daar zingen 

de vertelsters samen met Jozef (Tim) 4-stemmig. Jozef krijgt in de 
musical een prachtige jas met alle kleuren van de regenboog. Als 
Hester nog maar één kleur mocht kiezen qua kleding antwoordt 
Hester resoluut, “Blauw!”

De dansende vertelster, Karina (29), vindt het 
echt tof om deze rol te mogen spelen. Echt het 
verhaal vertellen en het publiek, maar ook het 
hele ensemble daarin meenemen, is haar doel 
en tevens Karina’s grootste uitdaging. Haar 
favoriete lied uit de musical is “t Was in Egypte”, 
want het is gewoon een heel mooi liedje en ze 

mag het zelf gaan zingen, maar ook Potifar vindt Karina heel erg 
gaaf. “Ik mag er een super leuke dans op doen en Michelle zingt het 
gewoon onwijs mooi. Er zit alles in en dans, spel en zang komen 
in deze scène echt mooi bij elkaar. Heel gaaf!” Aldus Karina. Sinds 
2015 zingt, speelt en danst Karina bij MPG, Ze zag “Jesus Christ 
Superstar” in 2013 in Schouwburg Amphion en dacht toen “Dit wil 
ik ook!” en vanavond straalt ze voor u in dit mooie theater.

Michelle Heitink

Waar de andere vijf  lieflijk en aardig zijn is 
Marjolein (41) daar de tegenhanger van. Zwart, 
vilein en tegendraads. De grootste uitdaging is 

voor haar de zangpartijen. Marjolein is eerste 
sopraan, “soms is het zo vreselijk hoog dat 

mijn vullingen bijna uit mijn mond trillen door 
de resonantie!” aldus Marjolein. Marjolein is 

Sonja (33) De vertelster type business-lady: no 
nonsens, nuchter, à lá “The devil wears Prada”. 
Sonja, lid van MPG sinds haar zesde, heeft 
al aardig wat rollen gespeeld in die 27 jaar. 
Waaronder de rol van ‘Aida’, in de gelijknami-
ge musical. Samen met haar goede vriendin 
Michelle speelden ze toen beiden een grote rol, 

Dominique Winkeler 

Michelle (29) is sinds 2003 lid van MPG en speelt 
de sportieve vertelster. Haar favoriete lied uit 
“Joseph and the Amazing Technicolor Dream-
coat” is “Sluit Alle Deuren Maar” en vooral nu 

Tim het zingt! Als Michelle maar één kleur 
kleding mocht dragen kocht ze alleen nog maar 

groene kleding, naar eigen zeggen moet ze nu 

al oppassen dat ze niet alleen maar deze kleur draagt. Als ze haar 
grootste droom mocht waarmaken dan wil Michelle heel graag 

zieke, hulpbehoevende dieren in het wild opvangen en verzorgen. 
Als het even kan wil ze deze dieren ook nog knuffelen.

Vertelster “juf”, Dominique (42) ziet vooral 
uitdaging in het vertellen van het verhaal aan 

het publiek. Ze wil haar rol zo neerzetten dat 
het publiek helemaal wordt meegenomen. 

Het verhaal van ‘Joseph and the Amazing 
Technicolor Dreamcoat’ speelt zich voorname-

lijk af in Egypte. Dominique vertelt dat ze daar 
nog nooit is geweest maar het lijkt haar een mooi land met een rijke 
historie. “Ooit wil ik daar wel eens rondsnuffelen”, aldus Dominique.

nemen u mee in het schemergebied.
Van weemoed en pijn en verbeelding en hoop...

al 33 jaar lid bij MPG en haar mooiste herinnering is haar eerste 
musical waar ze in mee mocht spelen, ze was 11 jaar en speelde 
een weesmeisje in de musical ‘Annie’, voor het eerst in hèt gróte 

Amphion theater! En 33 jaar musicals gaan niet altijd even vlekke-
loos, Zo speelde ze eens een blinde stiefzuster van Assepoester in 

de musical “Into The Woods” en toen is haar blinde geleide stok per 
ongeluk in de orkestbak beland, vlak langs de sousafoon, oeps!

dit is voor Sonja een hele mooie dierbare MPG-herinnering. 
Sonja’s favoriete nummer uit “Joseph” is “t was in Egypte”. ‘Het is 
een erg mooi nummer, en dan zingt Karina het ook nog eens echt 
fantastisch!’ Als Sonja haar dromen zou waar kunnen maken dan 
zou ze graag meer uit willen slapen. De jongste telg van de familie 
Hoenink is namelijk een vroege vogel en vind  5 uur een mooie tijd 
om de dag te beginnen.

Karina Veerbeek Marjolein de Vries-van Aken



Het ensemble vormt onze piramide.
Elk lid is één van de bouwstenen voor onze prachtige voorstelling.



Samantha Janssen – Regie

Gerben Kruisselbrink – Muzikaal Leider 

Femke Nieuwenhuis – Choreografie

Artistieke leiding
Samantha is geboren en getogen in Arnhem, waar ze ook nog steeds woont. Ze is theatermaker in hart en nieren 
en daarnaast ook nog theaterdocent en schrijfster. Samantha is al zo lang ze zich kan herinneren bezig met toneel, 
muziek en zang, dus een toneelopleiding na haar middelbare school was de meest logische stap. ‘Joseph and the 
Amazing Technicolor Dreamcoat’ is haar eerste productie bij MPG. Samantha omschrijft MPG als volgt “een 
enthousiaste groep die graag samen plezier maakt wat je terug ziet op het toneel”. Samantha heeft een aantal 
musicals op haar lijstje staan die ze nog heel graag een keer wil maken. Dat zijn namelijk: “Big Fish”, “Ghost”, “Jesus 
Christ Superstar”, “Sweeney Todd “en “Jekyll and Hyde”. “Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat” gaat over 
dromen, rare dromen. Samantha’s meest rare droom was die keer dat ze  droomde dat ze kon vliegen en vloog, 

Gerben is sinds 2008 muzikaal leider bij MPG. In de afgelopen jaar heeft Gerben samen met de cast van MPG mooie 
producties neergezet, zoals ‘Tommy’, ‘Moulin R.’, ‘Sweeney Todd’, ‘Aida’ en ‘Jesus Christ Superstar’. Via Muziekwe-
tenschappen en docent muziek is hij via via in het muziektheater-vak gerold. ‘Joseph and the Amazing Technicolor 
Dreamcoat’ is Gerben zijn 12de productie. “Het lijkt er op dat deze productie in deze MPG-versie de meest maffe 
musical is die ik ooit gedaan heb en dat vind ik erg leuk!” “Dat daagt mij uit om ook muzikaal er lekker gekke dingen 
mee uit te halen.” Het gemene van deze voorstelling vindt Gerben dat het muzikaal misschien allemaal heel een-
voudig klinkt, maar dat het, om goed uit te voeren, best ingewikkeld is. Ook bijzonder aan ‘Joseph and the Amazing 
Technicolor Dreamcoat’ is dat het ensemble qua zang in wezen de hoofdrolspeler is. “Nog nooit heb ik een productie 

gedaan waarbij de groep verreweg het meest te doen heeft.” Dit jaar werkt Gerben voor het eerst samen met onze regisseur Samantha. 
“Zij brengt een mooie kijk op de voorstelling mee waardoor het een feest is om met haar te werken.” “Femke, verantwoordelijk voor de 
choreografieën, is zelf altijd een feestje en zo met ons drieën is het mooi om voor en met MPG deze voorstelling te maken.” Aan het publiek 
wil Gerben graag meegeven: “Ga lekker genieten van deze knotsgekke musical met een diversiteit aan muziekstijlen, maffe invallen en 
heerlijke dansen!”

Femke, geboren en getogen in Doetinchem, heeft de choreografie gemaakt voor ‘Joseph and the Amazing
Technicolor Dreamcoat’. Femke houdt onwijs veel van musicals. Al van kinds af aan wordt ze enorm blij van 
musicals. Daarom vindt ze MPG super tof! Niet alleen het musicaldeel, maar ook de groep, mijn collega’s 
Gerben en Samantha en vooral het familiegevoel van die enorme groep. Femke vond ‘Joseph and the 
Amazing Technicolor Dreamcoat’ in het begin heel erg wennen; zoveel zang en zo weinig tekst. Nu is 
deze blondine helemaal om! Een heerlijke musical vol humor, emoties, prachtige beelden en vooral heel 
veel dans. Het repetitieproces verliep heel goed. Femke is veel bezig geweest met alle dansen en voor 
haar vielen alle puzzelstukjes pas echt bij het werkweekend op z’n plaats. Dat was heel speciaal om te 

ervaren. “Dat waar je maanden aan werkt ineens kloppend in het totaalplaatje zien is heel gaaf!” Femke vond het maken van 
de tango het meest uitdagend. Zelf kent ze alleen de tango met partner en om dat voor een groep te maken was even flink 
puzzelen. 

over een sneeuwlandschap gemaakt van kerstversieringen. Raar toch?  De mooiste MPG-memory van Samantha was het werkweekend. 
Toen vielen alle stukjes van de musical in elkaar en werd het een prachtig geheel.  De grootste blooper van Samantha is dat ze tijdens een 
theatervoorstelling een verkeerd stuk tekst heeft gezegd wat uit een andere  voorstelling kwam waarin in ze ook speelde.
Het verhaal van ‘Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat’ speelt zich af in Egypte. Samantha is zelf nog nooit in Egypte geweest, al 
lijkt haar dit wel een uitgelezen kans op de piramides in het echt te zien en vragen te stellen aan de Sphinx.



Dansensemble: v.l.n.r. 

Lyneke van Engelenburg,  Amber Alink, Karina Veerbeek, Rozan te Kaat,

 Mali Mus, Mirella te Brake -van Lier, Michelle Heitink,  Jetske Ketelaar,

Fien Gootink, Hester Rensink & Silke Snijders (ontbreekt op de foto).

Op weg naar Egypte

Zangrepetitie met de mannen
onder leiding van Gerben.

We hebben van het Rabobank Coöperatiefonds 
een financiële bijdrage mogen ontvangen van 
3000 euro.

Benjamin Calypso

Tijdens een repetitie van de dans bij “Kom op nou Jozef”.

Repetitiebeeld “Wie is de dief?”



De kids

De Farao en Jozef in actie 
tijdens een repetitie.

Commissies en geluidstechnici bespreken nog even de laatste dingen.

De Artistieke Leiding geeft wat laatste tips.
Jozef te midden van al zijn broers.



Achter de schermen
Decorcommissie
De decorcommissie bestaat uit: Willem Hemink, Maarten Kock, Berry Janssen en Max Heupner.

Zoals als bij elke productie, zijn we ook dit jaar weer erg druk geweest met het decor. Achter de schermen is hard getimmerd 
en geschilderd maar ook gepland en overlegd. Daarnaast wordt er steeds meer digitaal gedaan, zoals de 3D schetsen van de 
decorstukken. Daarnaast heeft de cast elk jaar een repetitieweekend waarin ze alle scenes doorlopen en het hele stuk van 
voor naar achteren spelen. Voor het eerst hebben wij als decorgroep een voorproefje mogen geven van hoe het decor eruit 
komt te zien. Cast mocht tijdens dit weekend alvast met de piramidestukken oefenen om alvast de feeling te krijgen van hoe 
het er in het echt aan toe gaat tijdens de voorstelling. Dit vonden ze erg prettig. We zijn dus niet alleen druk met bouwen 
maar ook alles eromheen. Denk hierbij aan logistiek, (brand)veiligheid en of bijvoorbeeld alles gaat passen op het toneel.
Wij zijn erg trots op het eindresultaat en kijken nu alweer uit naar de volgende productie!

WIJ ZOEKEN JOU! 
Ben jij ontzettend handig met een hamer en zaag, ben jij 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! 



Kledingcommissie

Go Go Go Joseph! Die jongen heeft wat kledingwissels zeg! En dan het dans-ensemble, die kunnen er ook wat van. Sommige 
spelers moeten zich deze voorstelling wel tien keer omkleden. De cast voorzien van kleding voor deze kleurrijke productie 
was al een feestje op zich. Wij, de dames van de kledingcommissie, hebben van regisseur Samantha een aantal voorbeelden 
gekregen. Met deze afbeeldingen en onze creativiteit kregen we de vrije hand om de cast aan te kleden en het bonte plaatje 
tot een geheel te maken. De harembroeken bleven maar van de naaimachines komen! We hebben nieuw ontworpen, oude 
collecties opgedoken en aangepast en hier en daar eens van een lap en een draad een jurk gemaakt. Meters stof en klossen 

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

Tamara Bekker-Heupner, Cheryl Bemelaar-Egbers, Esther van den Berg, Elsbeth Bosmann, Diana Böttcher,
Mirella te Brake-van Lier, Kiek van der Burg, Jessika Doornenbal, Ine Elbers, Wilma Engelen, Petrina van Engelenburg,
Yvette van Engelenburg, Linda Fenneman, Henkjan Garretsen, José van Gennip, Tatiana Gielis, Jolanda Gootink, 
Marjo Harmsen, Michelle Heitink, Willem Hemink, Max Heupner, Bas Hoenink, Jeffrey Huiting, Tim Huntink, Berry Janssen, 
Elaine de Jonge, Rozan te Kaat, Karin Ketelaar, Thijs Keuben, Daisy Kluit-Verhoeven, Maarten Kock, Renate Kuipers,
René Kuipers, Timo Kuipers, Lesley Kruijt, Marjon Leutscher-Lichtenberg, Henk Leuverink, Angela Meijer,Melanie Niesink, 
Corrie Nouwens, Sonja Oskamp, Jan Ruesen, Jeroen Ruesen, Mike Schnitzler, Silke Snijders, 

BedanktKlarie Timessen, Cem Tunc, Nicol Tunc,Marjolein de Vries, Frans ten Velde, 
Mieke ten Velde, Anny Veldkamp, Jenny Veldkamp, Maja Veldkamp,
Paul Veldkamp, Ester Wagner, Riki Wassink, Ingrid Wijskamp, 
Dominique Winkeler, Huub Winkeler & Jaimy Wissing.

garen gingen er weer doorheen. 
De oplettende kijker zal wellicht nog wat 
herkennen van onze allereerste keer Joseph 
and the Amazing Technicolor Dreamcoat uit 
1997! Recyclen is ons dus ook goed gelukt, 
een beetje groen doen past ook wel bij deze 
gekleurde voorstelling. Wij worden erg vrolijk 
van het eindresultaat en zijn trots op deze 
technicolor kledingparade!
We wensen u veel kijk- en luisterplezier!

De kledingcommissie

Angela Meijer
Anny Veldkamp
Astrid van Haren
Ine Elbers
Kiek van der Burg
Klarie Timessen
Sonja Oskamp
Wilma Engelen
Marjolein de Vries- van Aken

De ontwerpen voor Jozef, de farao en de 
vrouw van Potifar, bedacht en gemaakt 
door Ine Elbers



Deze voorstelling wordt mede mogelijk gemaakt door:

Mannen Gezocht: 
Voor onze producties in de toekomst zijn we op zoek naar mannen vanaf 14 
jaar. Lijkt het je ook zo gaaf om in een musical te spelen? Meld je dan aan 
door een mailtje te sturen naar info@musicalproducties.nl. Je mag gratis 
drie keer mee komen spelen, zingen en dansen! Volg ons op Facebook, 
Twitter en Instagram en abonneer je op ons YouTubekanaal om op de 
hoogte te blijven van onze toekomstige producties. 
Daarnaast kun je natuurlijk altijd onze website www.musicalproducties.nl
in de gaten houden en je inschrijven voor de MPG Nieuwsbrief! 

Wat zijn de vrienden van MPG?
“Vrienden van MPG” is een groep, die MPG financieel kan ondersteunen. ‘Een vriend van MPG’ kan iemand zijn met een bedrijf 
maar ook een particulier. Wij vragen onze ‘Vrienden’ een bijdrage van €10,00 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 u op!

Een aantal sponsoren van MPG
De Bongerd groepsaccomodatie, Gaanderen
Kim apparatenbouw, Doetinchem
Schmitz Haarmode, Terborg
WijkConnect.com, Arnhem

MPG steunen?

Fan van MPG 
Onlangs 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 
€5,00 om ons financieel te ondersteunen en in ruil hiervoor krijgt u onder andere naams-
vermelding op onze website en korting op kaartjes voor een voorstelling van MPG of MPG 
Jeugdtheater naar keuze. Wie wil dat nou niet? 

Jakob, gespeeld door
Jos Buiting

evers

Coöperatiefonds

Gaanderen

Vrienden van MPG
123WEGWIJS, Gaanderen
Achterkamp Bedrijfsopleidingen, Baak
Bergevoet Financieel Advies, Gaanderen
Cafe (met een streepje) Uniek, Didiam
Oogwereld Evers, Doetinchem
Haarstudio Gerald, Winterswijk
Lavonn Haarmode, Gaanderen



Jesus Christ Superstar in Concert komt weer terug

Pasen 2022
De legendarische rockopera van Sir Andrew Lloyd 
Webber en Sir Tim Rice brengt de laatste dagen 
uit het leven van Jezus Christus hartverscheu-
rend in beeld. Was hij vriend of verlosser, minnaar 
of Messias; zijn identiteit lijkt soms gekmakend 
tegenstrijdig. Het volk draagt hem op handen, 
terwijl de hogepriesters hem als staatsgevaarlijk 
aanmerken; een haast onhoudbare situatie. Zijn 
beste vriend Judas ziet dit alles gebeuren en wil 
iets doen… Ingrijpen. Om erger te voorkomen.
Het belooft weer een prachtige voorstelling
te worden.

Op een locatie bij u in de buurt, houd onze social 
media in de gaten.

Noteer in uw agenda

Kom het beleven op
1 en 2 oktober 2022

in Amphion!
Disney ‘The Jungle Book KIDS’

Maak kennis met het mensenkind Mowgli
dat wordt opgevoed door een groep wolven

midden in de mysterieuze Indiase jungle.
Mowgli heeft het erg naar zijn zin

in de jungle, alleen denkt panter Bagheera
daar heel anders over en wil Mowgli naar 

het veilige mensendorp brengen.
 Samen gaan ze op pad en beleeft Mowgli

verschillende avonturen en leert hij
veel nieuwe dieren kennen in de jungle.

Zou hij ooit aankomen bij het mensendorp? 

Regie: Eefje Ernst
Muzikale leiding:  Sander Spaan

Choreografie: Femke Nieuwenhuis

kaarten: www.amphion.nl




