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Bohemian Friends
Bedankt voor de vele positieve reacties die we ontvingen na het versturen van onze eerste
nieuwsbrief! Het doet ons plezier dat zo veel mensen hem lezen en op de hoogte willen blijven van wat er bij Bohemian Productions gebeurt.
We willen de betrokkenheid van ons publiek nog vergroten en richten daarom ook
"Bohemian Friends" op. Speciaal voor mensen die zich nog nauwer bij Bohemian
Productions willen betrokken voelen en willen genieten van een aantal extra voordelen.

Waarom zou u lid worden van "Bohemian Friends"?
Omdat u
1. cultuur en musical een warm hart toe draagt
2. het jammer vindt dat amateurmusicals geen structurele subsidiëring genieten
3. genoten heeft van een van onze vorige producties en Bohemian Productions mee wil ondersteunen
4. uw naam wil verbinden aan mooie initiatieven en noodzakelijke fondsen
5. weet dat elke euro die Bohemian Productions ontvangt op een nuttige wijze besteed zal worden
Wat krijgt u van ons daarvoor terug?
1. Op onze website wordt uw naam op de pagina "Bohemian Friends" vermeld.
2. In ons programmaboekje wordt uw naam op de pagina "Bohemian Friends" vermeld.
3. U maakt kans op een van onze mooie cadeaus die verloot zullen worden.
4. Iedereen die inschrijft krijgt 10% korting bij een aankoop bij Juweliers Kegels (Kerkstraat 66, Sint-Gillis-Waas).
Deze korting is geldig voor aankopen in de winkel of via de webshop.
Hoe gaat het praktisch in zijn werk?
1. U schrijft 5 euro over op rekeningnummer BE11 0016 0098 9848 op naam van Bohemian Productions vzw.
In de mededeling schrijft u “Bohemian Friends + de naam die op de website en in het programmaboekje moet verschijnen +
uw e-mailadres”
2. U ontvangt een mail om u bedanken voor uw inschrijving en bijdrage.
3. U kan genieten van 10% korting op aankopen bij Juwelier Kegels.
4. U wordt snel na 15 mei verwittigd indien u de winnaar bent van een van onze cadeaus.
Lid worden van Bohemian Friends kan altijd, maar wil u ook kans maken op een van onze cadeaus, moet u zich voor 15 mei
2014 inschrijven.
Bohemian Productions zal zich in de toekomst ook inzetten om "Bohemian Friends" verder uit te bouwen en meerdere acties
aan het lidmaatschap te verbinden. Verzeker je nu al van enkele extraatjes en schrijf in!
Jeffrey De Block - Peter Hoefman - Noël Viaene - Dominiek Willaert
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Audities Jekyll & Hyde - 17, 18 en 24 mei 2014
Voor volgend seizoen programmeert Bohemian Productions een
absolute musicalklassieker: Jekyll &
Hyde. Deze productie betekent - na
Evita - meteen ook de tweede samenwerking met regisseur Lieven
Debrauwer.

finale ronde van de audities bijwonen en de hoofdrollen enkele masterclasses in zang en acteren geven!

Bohemian Productions kan rekenen
op een bekende peter voor deze
productie. Hans Peter Janssen was
destijds de allereerste Europeaan die
de titelrol in Jekyll & Hyde vertolkte
(1997). Daarna trok de musicalacteur naar Londen waar hij als eerste
Belg ooit de hoofdrol speelde in Les
Misérables. Geen enkele acteur
speelde de rol langer dan Hans Peter
Janssen. Janssen zal onder andere de

Surf dan naar
www.bohemianproductions.be en
download het
inschrijvingsformulier.

Schrijf jij ook in voor de audities?

Audities zijn gepland op:
17 & 18 mei: eerste ronde zang
24 mei: tweede ronde zang
4 juni: auditie voor het orkest

Toonmoment The Wild Party - 23 februari 2014
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert
Bohemian Productions in februari
een toonmoment en persconferentie
om de plannen voor komend seizoen
toe te lichten en om een proevertje te
geven van de huidige productie. Op
23 februari vond dit moment plaats
in KC De Vlasbloem. Pers en aanwezigen konden kijken en luisteren naar
6 selecties uit The Wild Party. Daarna werden de toekomstplannen uit
de doeken gedaan. We hopen nog
meer van [titel van show] aan het
publiek te kunnen presenteren door
de voorstelling aan te bieden aan

CC’s en zalen in heel Vlaanderen.
Daarvoor nam Bohemian Productions Kristin Van den Eynde van theaterbureau Eyndelijk onder de arm.
Wie een tip hiervoor heeft, mag het
ons zeker laten weten, of neem rechtstreeks contact op met Kristin via
kristin.vandeneynde@eyndelijk.be
Ten slotte werd Jekyll & Hyde aan
het publiek voorgesteld. Met veel
plezier kondigden we aan dat we
voor deze productie kunnen rekenen
op Lieven Debrauwer als regisseur en
dat ook musicalster Hans Peter Janssens het peterschap op zich neemt.

Dat hij een geëngageerd peter is, kon
het aanwezige publiek al ondervinden. Hij bracht op schitterende wijze
“I Need To Know” uit Jekyll & Hyde voor het talrijk aanwezig publiek.
Het wordt boeiend en druk bij Bohemian Productions!
Hieronder enkele sfeerbeelden.
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Peter blogt
Net zoals bij al onze vorige producties neemt Peter Hoefman, naast
bestuurslid van Bohemian Productions, ook de functie van dramaturg
op zich. Peter graaft zich helemaal in
in het thema en weet de cast en medewerkers aangenaam te verrassen
met leuke weetjes, pittige anekdotes,
… nuttige informatie die ons helpt
om het stuk nog beter te begrijpen en
dus ook beter te brengen. Over onze
eerste productie RENT was er zo
veel te vertellen dat Peter alles neerschreef in een blog. De blog werd
veel gelezen en bezocht en groeide
uit tot een belangrijk aspect van de
productie.

Ook over The Wild Party kan hetzelfde gezegd worden, waardoor Peter
weer aan het bloggen is. De blog bevat meer dan nuttige informatie over
de personages en de tijd waarin The
Wild Party zich afspeelt. Lees mee en
leg linken met films, beroemdheden
en belangrijke nieuwsfeiten.
De blog wordt op een vrij ludieke,
vlot leesbare manier geschreven en is
dus niet alleen inhoudelijk een leuke
ervaring. Minstens wekelijks verschijnt er een nieuw artikel. Leesvoer
genoeg dus.

Ook benieuwd geworden?
Surf dan naar
http://
wildbohemianparty.weebly.com

Veel leesplezier gewenst!

Kaartenverkoop The Wild Party

De tickets voor The Wild Party zijn gedrukt en liggen klaar om
verstuurd te worden!

VERZEKER JEZELF VAN HET BESTE
PLAATSJE IN DE ZAAL EN BESTEL NU JE
TICKETS VOOR

THE WILD PARTY VIA

WWW.BOHEMIANPRODUCTIONS.BE
TICKETS KOSTEN 19 EURO EN
17 EURO (-25 EN +65 JAAR)
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Achter de schermen van The Wild Party
De cast en het orkest zijn druk aan het
repeteren, maar ondertussen zijn onze
medewerkers achter de schermen druk
in de weer. Begin oktober werden de
eerste contacten gelegd met het personeel van de stadsschouwburg en vonden
de eerste gesprekken rond opbouw van
licht en decor plaats. Dit wordt later in
een draaiboek gegoten, zodat alles in de
generale week vlot kan verlopen.
Half oktober werd in een overleg met de
regisseur gebrainstormd over het decorontwerp, de kledij, de rekwisieten... en
werkten we ons concept meer in detail
uit.
Eind oktober kwamen de mensen van
de kledij samen met de regisseur en werd
besproken welke kledingstukken er precies nodig zijn. Het kledijteam begon de
uitdaging om deze klus te klaren.
In december kwam de decorploeg samen en werd er een lijst met benodigdheden opgesteld. Ook deze ploeg kon
op pad om alles te vinden. Ondertussen
is het decorplan klaar en is bepaald waar
alles komt te staan op scène.
Stilaan wordt er ook gedacht aan makeup en haar. Voor de make-up doen we
beroep op Hilde Van Reeth. Zij heeft dit
voor al ons vorig producties ook gedaan.
Omdat deze productie zich afspeelt in
de jaren 20, gingen we op zoek naar
iemand die verstand heeft van retrokapsels. We kwamen bij Jill Platteaux en
haar team van Make Up Your Mind terecht. Zij zullen op meesterlijke wijze
alle kapsels omtoveren naar de kapsels
van de jaren '20.
Benieuwd hoe dat er uit zal zien? Ja?
Dan heeft u alvast weer een reden extra
om naar The Wild Party te komen kijken!
Het vervolg van ons verhaal en de boeiende zoektocht naar een bad verneemt u
in de volgende nieuwsbrief.
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Bohemian Productions verwelkomt
graag nieuwe medewerkers.

Bohemian Productions vzw

Destelwijk 39
9100 Sint-Niklaas
e-mail: info@bohemianproductions.be
website: www.bohemianproductions.be

Ben jij ook gebeten door de musicalmicrobe? 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

Bohemian Productions dankt haar hoofdsponsors:

Sitzprobe 2 - 16 februari 2014
Op 16 februari brachten we opnieuw
orkest en zangers samen voor een
tweede sitzprobe. Deze was de tweede in een reeks van drie voor we aan
de doorlopen beginnen. We namen
act 1 volledig door en ondervonden
dat het heel vlot ging. De goed verlopen sitzprobe was een opsteker voor
iedereen en gaf energie om vol goede
moed verder te werken. Sommigen
konden het zelfs niet laten een danspasje te placeren!
Hier enkele sfeerbeelden.

