
 

De titel van onze 

voorstelling is daar:   

AMICUS! 
Op 6 en 7 juni 2020 treden 
onze leerlingen op in deze 
gloednieuwe productie.  
  

Lisette schreef een verhaal 
over een jongeman, 
Amicus, die zich, na een 
lastige jeugd waarin hij veel 
buitengesloten werd, 
voorgenomen heeft dat 
niemand zich ooit zo alleen 
mag voelen als hij zich 
gevoeld heeft. Overal zoekt 
hij naar buitenbeentjes, 
mensen of wezens die door 
de maatschappij als ‘anders’ 
gezien worden en er niet bij 
horen. Zo verzamelt hij een 
hechte vriendengroep. 
Amicus en zijn excentrieke 
vrienden gaan steeds meer 
in zichzelf geloven en 
durven zo de confrontatie 
aan te gaan met de 
kwelgeesten uit het 
verleden…  
  

 
Ben je benieuwd wat er, naast repeteren allemaal komt kijken bij het organiseren van 
een voorstelling? In onze eerste infobrief gaven we met beknopte stappen al een 
klein beetje inzicht. Hieronder kun je verder lezen bij stap 4 t/m 6 in welke fase van 
voorbereiding we ons nu bevinden.  
Benieuwd naar het vervolg? Meer in de volgende infobrief!

Meer info op balletschoollisette.com/voorstelling/
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Start kaartverkoop! 
Je publiek kan vanaf vrijdag 
6 maart kaarten bestellen! 
Theater de Purmaryn regelt 
de kaartverkoop. Bel 0299- 
432205 of bestel de kaarten 
via de site www.purmaryn.nl  
LET OP!! Er zijn drie 
voorstellingen, twee op 
zaterdag 6 juni en één op 
zondag 7 juni. Weet jij al in 
welke show(s) je bent 
ingedeeld? Op 31 december 
heb je van ons mail 
daarover gehad. Check nog 
even je inbox voor je 
kaarten gaat bestellen. 

Hulp gezocht! 
Wil jij ons helpen met  
kostuums te maken? Meld 
je dan nu aan op de 
voorstellingspagina op de 
website. Er is genoeg werk! 
Niet alleen voor de 
naaimachine, maar ook voor 
handwerkklusjes.  
En wist je dat je je via de site 
ook kunt aanmelden voor 
hulp backstage in de 
kleedkamers, tijdens de 
voorstellingen? Leuk als je 
bijv. één voorstelling kijkt en 
een andere kunt helpen! 
Heel bijzonder om de sfeer 
backstage te kunnen 
proeven! 

 CHOREOGRAFIE 
ieder pasje, elke 

beweging wordt tot in 
de detail uitgewerkt 
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TECHNISCH PLAN 
elke maand 

besprekingen over licht- 
en decorontwerp 
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KOSTUUMS 
stoffen worden 

ingekocht, patronen 
gezocht en de eerste 
kostuums zijn al in de 

maak
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