
 De nieuwe musical komt er aan! 
 

“Maria: de kracht van liefde” 
 
Introductie: woensdag 23 mei, om 20.00 uur Clusius College, Oranjelaan 2a 
 
De introductie vindt plaats op: 23 mei om 20.00 uur in het Clusius College. 
Een nieuwe musical, een nieuw proces van samen optrekken, vele vrijwilligers met elkaar, ieder met zijn of 
haar eigen talenten, samen gedurende een langere periode toewerken naar een eindresultaat om anderen 
mee te laten genieten. 
 
Wat geweldig om met zo’n project mee te doen.  
Ongedachte en onverwachte talenten komen bovendrijven.  
Mensen krijgen (weer) zelfvertrouwen.  
Een vermoeiende werkdag kan maar zo, na een repetitie-avond, met een overdosis adrenaline eindigen.  
 
Bijbelverhalen krijgen verdieping, komen op nieuwe wijze tot leven, worden ons eigen verhaal.  
Muziek kan diep verstopte gevoelens open breken. Mensen worden geraakt.  
 
Samen zingen is een heerlijke manier van verbinden.  
Het saamhorigheidsgevoel wordt versterkt.   
 
Wie doet er mee?  
We gaan er samen vol voor!  
 
“ 't Theater komt! 't Theater komt en brengt ons de verhalen........”  
Met deze woorden begint het openingslied van de nieuwe musical.  
Dit keer staat het verhaal van Maria centraal.  
Het schrijvers-componistenduo Gerard van Amstel en Gerard van Midden goot het levensverhaal  
van Maria in een heel bijzondere vorm.  
 
Inhoud: De musical vertelt het verhaal van een reizend theatergezelschap dat aankomt in een dorpje. 

De groep speelt improviserend theater op verzoek.  
In overleg met de dorpelingen besluiten ze om het levensverhaal van Maria tot leven te laten 
komen in spel en zang.  
 

  Door de voorstellingen van de theatergroep - die op een verrassende manier scenes uit het 
leven van Maria vervlechten met de levensverhalen van de dorpelingen – gebeurt er iets in 
het leven van vrijwel alle dorpelingen.  
 
Ze gaan vragen stellen. Aan zichzelf en aan elkaar.  
Vragen over zin en onzin, verdriet en hoop, geloof en liefde, loslaten en vasthouden, begin en 
einde, dood en leven, dromen en visioenen, over geheimen, vastgeroeste patronen en 
emoties.  
En soms is het net of de dorpelingen zelf met Maria meelopen.  
 
Zo komt het verhaal van Maria heel dichtbij.  
 

  Zingen:                op de woensdagavonden vanaf  30 mei tot aan de zomervakantie;  
(daarna gaan we ook spelen) 
 
Plaats:     wordt nader bekend gemaakt 

 
Opgeven:            ter plekke óf bij Isabella Branderhorst,  
   email: icbranderhorst@planet.nl 

                               óf telefonisch: 0251-655983  
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