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zal verslag uitbrengen van 

voorbije activiteiten of aan-

kondigen wat er te wachten 

staat. 

De nieuwsbrief zal online ter 

beschikking staan via onze 

website en zal via e-mail ver-

stuurd worden naar al onze 

contacten. 

Nieuwe contactpersonen die 

zich willen aanmelden om de 

nieuwsbrief te ontvangen, 

sturen een mail naar in-

fo@bohemianproductions.be

Wens je uit te schrijven, kan 

dat op dezelfde manier. 

Het nieuwe jaar is nog maar 

net begonnen, maar Bohem-

ian Productions heeft de start 

niet gemist. Ons productie-

huis draait op volle toeren en 

heeft weer boeiende dingen 

op het programma staan. Met 

de herneming van [titel van 

show], de voorstellingen van 

The Wild Party en audities 

voor Jekyll & Hyde wordt het 

weer gezellig druk. 

Daarnaast denkt Bohemian 

Productions ook graag na 

over wat er nog anders of 

beter kan. We schrikken er 

niet van terug om enkele 

nieuwe initiatieven die de 

werking nog kunnen verbete-

ren of verstevigen op te star-

ten.  

Daarom hebben wij besloten 

om vanaf nu te starten met 

een digitale nieuwsbrief. Zo 

willen wij iedereen goed op 

de hoogte houden van wat er 

leeft in ons productiehuis, 

hoe de voorbereidingen en 

repetities verlopen, hoe onze 

werking in elkaar zit… 

De enthousiaste mails en de 

vele reacties geven aan dat 

mensen begaan zijn met wat 

er leeft bij Bohemian Produc-

tions. We willen hen dan ook 

graag hiervan op de hoogte 

houden. Onze nieuwsbrief 

Als naam voor onze nieuws-

brief kozen we voor La Vie 

Bohème. Fans van het eerste 

uur zullen onmiddellijk de 

link leggen met onze eerste 

productie: RENT. Zo is 2014 

boeiend en uitdagend gestart.  

Ten slotte wensen wij u een 

geweldig, spetterend en muzi-

kaal 2014 toe! 

Viva, la vie Bohème! 

 

Jeffrey De Block 

Peter Hoefman 

Noël Viaene 

Dominiek Willaert 
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Ticketprijzen: 

19 euro  

17 euro (-25 jaar en +65 jaar) 

 

De eerste 100 kaarten zijn reeds 

de deur uit. Wees er dus snel bij 

en verzeker u van het beste zitje 

tijdens de voorstelling! 

De kaartenverkoop voor The Wild 

Party is samen met het nieuwe jaar 

van start gegaan.  

Kaarten bestelt u via onze website 

www.bohemianproductions.be. 

Na het invoeren van uw bestelling 

en gegevens zal u een bevestigings-

mail ontvangen met daarin de nodi-

ge gegevens om via overschrijving 

de betaling uit te voeren. 

Nadien worden de kaarten via de 

post naar het opgegeven adres ver-

stuurd. 

 

 

Kaartenverkoop The Wild Party - 2, 3, 4 mei 2014 

er worden goede afspraken gemaakt 

tussen dirigent, orkest en zangers, 

zodat iedereen goed op de hoogte is 

van inzetten, aanwijzingen… Door 

dit 3 keer te organiseren, kunnen we 

de tijd nemen om de hele musical 

rustig door te nemen. Het maakt de 

overgang naar repetities waarbij wel 

geacteerd moeten worden veel zach-

ter.  

Op zondag 21 december 2013 vond 

de eerste sitzprobe plaats. De eerste 

11 scènes werden doorgenomen. 

Iedereen was erg enthousiast over 

het resultaat. Uiteraard was het nog 

geen afgewerkt product, maar alles 

verliep erg vlot en er was al enige 

magie te bespeuren. Hopen maar dat 

de andere sitzprobes minstens even 

vlot verlopen.  

Hieronder enkele sfeerbeelden.  

Tijdens het repetitieproces organise-

ren we 3 sitzprobes. Op zo’n sitzpro-

be komen zangers en orkest samen 

om de liedjes uit de musical door te 

nemen. Hierbij wordt niet geacteerd, 

maar wordt er vooral gewerkt aan het 

op elkaar afstemmen van zang en 

orkest. Zeker in een doorgecompo-

neerde musical als The Wild Party 

(waarin dus amper gesproken tekst 

zit) is dat enorm belangrijk.  

Een sitzprobe is altijd een spannend 

maar ook boeiend moment. De mu-

ziek komt nu echt goed tot leven en 

Sitzprobe The Wild Party - 21 december 2013 
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hoort tot het creative team? Hoe wil 

Bohemian Productions Jekyll & Hyde 

op het podium brengen? Welke men-

sen zoeken we precies om dit avon-

tuur samen met ons aan te gaan? U 

krijgt een antwoord op al deze en 

andere vragen. 

Dit toon– en infomoment is gratis 

toegankelijk voor iedereen die inte-

resse heeft. 

Kom dus zeker langs en nodig al je 

v r i enden ,  kenni s sen ,  mede -

musicalliefhebbers... zeker uit! 

Naar jaarlijkse gewoonte houdt 

Bohemian Productions een toon-

moment met enkele fragmenten 

uit de huidige productie en wordt 

er uit de doeken gedaan wat er 

komend seizoen te verwachten is. 

Dit jaar vindt dit toonmoment plaats 

op 23 februari om 15.00u in KC De 

Vlasbloem (Gyselstraat 9, 9100 

Nieuwkerken-Waas). 

Onze cast en orkest brengen u live  

enkele nummers uit The Wild Party en 

nadien volgt meer info over de pro-

ductie van komend seizoen: wie be-

Toonmoment - 23 februari 2014 - KC De Vlasbloem 

De voorstellingen van [titel van show] 

in De Vlasbloem liggen ondertussen 

al een tijdje achter ons. Deze humo-

ristische musical over vier vrienden 

die het avontuur aangaan om zelf een 

musical te schrijven in de hoop een 

wedstrijd te winnen, viel in de smaak 

bij het publiek.  

Stil koesterden we bij Bohemian Pro-

ductions de droom om met deze 

productie de boer op te gaan. Deze 

kleine “kamermusical” leent zich 

daar prima voor!  

Dankzij onze collega’s van Camerata 

Productions vzw wordt deze droom 

al wat werkelijkheid. Op 26 april 

2014 hernemen we [titel van show] in 

GC De Pit in Buggenhout. 

We hopen ook daar voor een volle 

zaal te kunnen spelen. Bestel dus nu 

je tickets! Snelle beslissers kunnen 

nog tot 10 januari genieten van de 

Nieuwjaarspromotie: als je 3 kaarten 

bestelt, krijg je een 4e kaart gratis! 

Bestellen doe je via  

kaarten@camerata-productions.be  

of  

0476 / 42 66 00 

We hopen dat het niet bij deze ene 

voorstelling zal blijven. Wie tips of 

interesse heeft om [titel van show] nog 

elders te laten spelen, neemt contact 

op met Bohemian Productions via  

info@bohemianproductions.be! 

Herneming [titel van show] 

KOM GRATIS 

GENIETEN VAN 

EEN 

VOORSMAAKJE 

VAN THE WILD 

PARTY EN KOM 

ALLES TE WETEN 

OVER ONZE 

TOEKOMST-

PLANNEN! 



Bohemian Productions verwelkomt 

graag nieuwe medewerkers. 

Ben jij ook gebeten door de musical-

microbe? Meld je dan nu aan om mee te 

werken: 

 als acteur/zanger 

 als muzikant in ons orkest 

 als kracht achter de schermen 

 

Aanmelden kan eenvoudig door een mail 

te sturen naar 

info@bohemianproductions.be 

Ook Brian d’Arcy James was in die 

productie te zien. Hij vertolkte de rol 

van Burrs. Ook gaf hij gestalte aan 

het personage Shrek in de musical-

versie van de bekende Dream-

worksfilm. 

Componist Andrew Lippa ten slotte, 

schreef twee jaar voor The Wild Party 

in première ging enkele arrangemen-

ten voor een andere film van Dream-

works: The Prince of Egypt.  

 

We ronden onze nieuwsbrief af 

met leuke musicalweetjes, die op 

een of andere manier te linken 

zijn aan de producties van Bohe-

mian Productions. In deze editie 

leggen we de link tussen The Wild 

Party en enkele animatiefilms. 

In de nieuwste Disneyfilm Frozen 

heeft musicaldiva Edina Menzel de 

stem van het personage Elsa inge-

sproken. Menzel speelde zelf de rol 

van Kate in de originele Off-

Broadwayproductie uit 2000.  

H e t  p a k k e n d e  D e l i v e r  U s 

(gecomponeerd door Stephen      

Schwartz!) werd door hem voorzien 

van een knap vocaal arrangement. 

Leuk om weten: The Wild Party en de animatiefilm 

Bohemian Productions vzw 
 
Destelwijk 39 

9100 Sint-Niklaas 

e-mail: info@bohemianproductions.be 

website: www.bohemianproductions.be 
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