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Volgende week is het zo ver,
dan gaat The Wild Party, de
vijfde productie van Bohemian Productions, in première!
Het wordt een opmerkelijke
gebeurtenis, ook omdat het
de eerste keer zal zijn dat
deze geweldige musical in
Vlaanderen te zien is. Bohemian Productions is trots om
naast Passing Strange en [titel
van show] ook The Wild Party
in Vlaamse première te kunnen brengen.
Dit weekend repeteren cast
en orkest nog intensief, om
dan begin volgende week de
hele productie te verhuizen
naar de stadsschouwburg van

Sint-Niklaas.
Ondertussen hebben we ook
nog wel meer gedaan dan
gerepeteerd. Onze cast en
medewerkers hebben zich
volop ingezet om de promotieacties tot een goed eind te
brengen, hebben een heuse
fotoshoot achter de rug…
Meer daarover kan u lezen
verderop in deze nieuwsbrief.
We zijn ook blij te merken
dat heel wat mensen enthousiast zijn over de lancering
van Bohemian Friends. Reeds
20 mensen werden lid. Hartelijk bedankt voor jullie steun!
Wil je ook nog lid worden?

Dan kan dat nog steeds! Surf
naar onze site en lees bij de
rubriek Bohemian Friends wat
je precies moet doen. Er
staan u nu en in de toekomst
nog mooie extra’s te wachten!

We zijn op zoek naar veel
zangers van alle leeftijden,
orkestleden en medewerkers
achter de schermen. Inschrijven doe je via onze site

Hoewel The Wild Party onze
hoofdzorg is komende dagen,
zijn we ook al stilaan bezig
met volgend seizoen! Dan
brengen we de musicalklassieker Jekyll & Hyde in een
regie van Lieven Debrauwer,
die eerder al Evita bij ons
regisseerde. Audities voor
deze musical vinden plaats
vanaf 17 mei. Wie wil inschrijven, kan dat nu al!

We hopen alvast u te mogen
ontmoeten op een van onze
voorstellingen of op de audities!

www.bohemianproductions.be

Tot dan!
Jeffrey De Block
Peter Hoefman
Noël Viaene
Dominiek Willaert
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Kaartenverkoop The Wild Party - 2, 3, 4 mei 2014
Er zijn nog steeds tickets verkrijgbaar voor alle voorstellingen van The
Wild Party.
Kaarten bestelt u via onze website
www.bohemianproductions.be.
Na het invoeren van uw bestelling
ontvangt u een bevestigingsmail. De
kaarten zullen voor u klaar liggen
aan de kassa waar u ze cash kan
betalen.
Ticketprijzen:
19 euro
17 euro (-25 jaar en +65 jaar)

The Wild Party vertelt het verhaal van een uit de hand gelopen feestje en neemt ons mee naar het New York uit de jaren
'20. We ontmoeten twee revueartiesten: Queenie, een dansmeisje, en Burrs, een clown. De ‘perfecte relatie’ tussen die
twee is na een paar jaar behoorlijk bekoeld. De passie heeft plaatsgemaakt voor wantrouwen en verveling. Om uit die
sleur te geraken, organiseert Queenie vanavond een wild feestje. Ze nodigt haar beste vriendin en vroegere rivale Kate
uit, die zelf haar nieuwste prooi, mister Black, meebrengt. Daarna stromen de andere flamboyante gasten van het decadente uitgangsleven binnen… Het wordt een feest waar het dak af moet! Onder invloed van drank en drugs stijgt de
feestvreugde tot een ongekende hoogte. Het ontaardt in een orgie! Er wordt gevochten… Na een worsteling valt er een
schot…
Onze 20 castleden en ons 15-koppige live-orkest staan klaar om er in de stadsschouwburg van Sint-Niklaas een
spetterend geheel van te maken. We spelen op
vrijdag 2 mei om 20u
zaterdag 3 mei om 20u
zondag 4 mei om 15u en 20u
Tickets kosten 19 euro en 17 euro (-25 en +65 jaar) en zijn te reserveren via www.bohemianproductions.be

Bohemian Productions dankt haar hoofdsponsors:
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Inschrijvingen Jekyll & Hyde
Volgend seizoen programmeren we een echte musicalklassieker: Jekyll & Hyde. Met zijn sterk, tijdloos verhaal en moderne (pop)muziek belooft het een unieke
voorstelling te worden. Bovendien zal de voorstelling
in een moderne vormgeving gebracht worden. Het
tijdloze karakter van het verhaal willen we benadrukken en daarom kiezen we voor hedendaagse kledij, een
strakke, moderne enscenering die perfect aansluit op
de stijl van de muziek.

De musical
Jekyll & Hyde ging in 1997 in première op Broadway, waar
het 4 jaar onafgebroken te zien was. In mei 2013 ging een
revival in première. Hij vertelt het verhaal van Henry Jekyll,
een briljante dokter. Zijn levensdoel is het goede en het
kwade in de mens van elkaar te scheiden. Hij stuit daarbij
op heel wat morele tegenstand en uiteindelijk gebruikt hij
zichzelf als onderzoeksobject. Zo creëert hij Edward Hyde,
zijn onheilspellende alter ego.
Jekyll & Hyde bevat grote hits zoals het talloze keren gecoverde This Is The Moment, Someone Like You, A New Life…
Aanhangers van deze geweldige productie noemen zichzelf
Jekkies. Jekyll & Hyde grijpt je vast en laat je nooit meer los!
Lieven Debrauwer
Bohemian Productions is trots
dat ze opnieuw kan samenwerken met regisseur Lieven Debrauwer. Vorig seizoen regisseerde hij Evita voor ons en
gezien de fijne samenwerking,
kon een tweede samenwerking
niet lang uitblijven. Hoewel hij
vooral gekend blijft om zijn
films als Pauline & Paulette en
Confituur, bewijst Lieven Debrauwer in het theater enorm
sterk in zijn schoenen te staan en dat hij een man met visie
is.

Hans-Peter Janssens

Ook kunnen we rekenen HansPeter Janssens, de peter van onze
productie. Hans-Peter Janssens
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 Janssens. Janssens zal als peter
onder andere de finale ronde van de audities bijwonen en
de hoofdrollen enkele masterclasses in zang en acteren geven.
Wie zoeken we?
a) zangers/acteurs
We willen Jekyll & Hyde brengen met een grote cast
(gelijkaardig aan die van Evita).
Alle leeftijden vanaf 16 jaar zijn
welkom! Bovendien zitten er in
de musical heel wat mooie rollen. Naast de hoofdrollen zijn
er veel opmerkelijke rollen die
vanuit het ensemble ingevuld
worden. Dat maakt van Jekyll &
Hyde een totaalbeleving voor
de hele cast.
Audities vinden plaats op 17, 18 en 24 mei.
b) orkestleden
We brengen de muziek volledig live en zoeken daarom muzikanten die volgende instrumenten bespelen: (alt)fluit, (alt)
hobo, (bas)klarinet, altsaxofoon, (contra)fagot, hoorn,
trompet, trombone, (alt)viool, cello, (bas)gitaar, drums,
piano.
Auditie (alleen voor nieuwe orkestleden) vindt plaats op 4
juni.
c) medewerkers achter de schermen
Zin om te ervaren hoe geweldig het is om musical te maken? Maar ben je niet iemand die graag op het podium
staat? Schrijf je dan in om mee te werken als medewerker
aan decor, kledij, promotie, sponsoring ...
Inschrijven en info
Wie
zich
wil
aanmelden
surft
naar
www.bohemianproductions.be of stuurt een mail naar
info@bohemianproductions.be
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Herneming [titel van show]
De voorstellingen van [titel van show]
in De Vlasbloem liggen ondertussen
al een tijdje achter ons. Deze humoristische 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.
Dankzij onze collega’s van Camerata
Productions vzw kunnen we op 26
april 2014 [titel van show] hernemen in
GC De Pit in Buggenhout.

Wie zin heeft in een avondje ontspannen, humoristisch theater met
leuke, frisse melodieën moet zeker
langskomen!
Bestellen doe je via
kaarten@camerata-productions.be
of
0476 / 42 66 00

Fotoshoot voor The Wild Party
Het is geen goede gewoonte bij Bohemian Productions om per productie een fotoshoot te organiseren op
een gepaste locatie. Omdat The Wild
Party in de jaren ‘20, de tijd van de art
deco, speelt, gingen we ook op zoek
naar authentieke locaties in die stijl.
Waar kan je dat beter doen dan in
Sint-Niklaas zelf? De stad staat er
immers ook bekend om. Het was een
dagje dolle pret en verhuizen van
locatie naar locatie, maar het resultaat
mag er wezen! Hierbij alvast enkele
sfeerfoto’s van voor en achter de
schermen!

