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zien is. Regisseur Lieven De-

brauwer vertelt er u alles over 

in het interview verderop in 

deze nieuwsbrief. 

Krijgt u nu al kriebels om te 

komen kijken? Geen pa-

niek...u kan reeds kaarten 

bestellen! Via onze site kan u 

nu reeds het beste zitje reser-

veren.  

Dit jaar werkt Bohemian 

Productions voor het eerst 

met een VIP-arrangement. 

Kom naar de première en 

geniet van leuke extra’s die 

van uw avond nog onvergete-

lijker  maken.  

 

Sinds onze laatste nieuws-

brief in april heeft iedereen 

bij Bohemian Productions in 

stilte ijverig zitten werken. 

Nagenietend van de zwoele 

tonen en het hevige applaus 

voor The Wild Party, begon-

nen we eind mei enthousiast 

aan de audities voor Jekyll & 

Hyde. 

Uit de vele talenten die we 

mochten beluisteren selec-

teerden we een 35-koppige 

cast. Sinds eind september is 

iedereen druk bezig met het 

instuderen van de noten en 

de muziek. Een tijdrovend en 

nauwgezet werkje… Maar 

het legt de basis voor de  

regierepetities die er vanaf 

januari aankomen. 

Ook voor het orkest hebben 

we heel wat talent kunnen 

samenbrengen. Onze zangers 

zullen begeleid worden door 

een symfonisch orkest dat 

bestaat uit maar liefst 40 mu-

zikanten! Het belooft dus een 

muzikaal spektakel te wor-

den. 

De ontwerpen voor decor en 

kledij krijgen ook stilaan defi-

nitief vorm en maken dat 

Jekyll & Hyde in een heden-

daags, modern kader komt te 

staan. Het zal de eerste keer 

zijn dat de voorstelling zo te 

Ondertussen werken wij en-

thousiast verder en maken we 

onze toekomstplannen voor 

2016 concreter. Later meer 

daarover! 

Viva, la vie Bohème! 

 

Jeffrey De Block 

Peter Hoefman 

Noël Viaene 

Dominiek Willaert 
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Ticketprijzen: 

17 euro (-25 jaar en +65 jaar) 

20 euro 

30 euro (VIP-arrangement voor de 

 première) 

 

De eerste 100 kaarten zijn reeds 

de deur uit. Wees er dus snel bij 

en verzeker u van het beste zitje 

tijdens de voorstelling! 

Vanaf nu kan u kaarten bestellen 

voor Jekyll & Hyde. 

U bestelt 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 Jekyll & Hyde - 1, 2, 3 mei 2015 

Maak uw avond compleet met een VIP-ticket voor Jekyll & Hyde! 

Voor de première op 1 mei 2015 kan u ook VIP-ticket bestellen. 

Een VIP-ticket omvat: 
  - uitnodiging voor de receptie voorafgaand aan de voorstelling 
  - voorkeursplaatsen in de zaal 
  - gratis voorbehouden parking (tegenover de stadsschouwburg) 
  - meet-and-greet met regisseur Lieven Debrauwer, peter Hans-Peter Janssens (onder  
                  voorbehoud) en andere creatives 
  - een inleiding verzorgd door regisseur Lieven Debrauwer en dramaturg Peter Hoefman 

info & tickets: www.bohemianproductions.be 

Interview met regisseur Lieven Debrauwer 

Ann Petersen, Marilou Mermans, Chris Lomme, Jasperi-
na de Jong...  Vroeger was ik zelf wel werkzaam geweest 
als amateurcineast en als kind heb ik een paar jaar in het 
jeugdtoneel gespeeld, maar het was dus de eerste keer 
dat ik een ‘amateurgezelschap’ moest regisseren. Ik had 
daar niet echt schrik van maar was toch wel benieuwd 
hoe dat zou zijn. Vele collega’s hadden me al cowboy-
verhalen verteld over hoe ‘lastig’ of ‘slecht’ amateurs 
soms konden zijn. Daar heb ik dus eigenlijk niet zoveel 
van gemerkt. Het is me zo goed bevallen om met ama-
teurs te werken omwille van het enthousiasme en de 
bezieling. Sommige mensen heb ik beter leren kennen én 
appreciëren. Sommigen die vorige keer ‘maar’ in het 
ensemble zaten, krijgen nu een grotere rol... en omge-
keerd. Ook met het bestuur was er al vanaf het begin een 
‘klik’. Dus: ik heb er héél veel zin in! 

Na de regie van Evita 
neem je ook Jekyll & Hy-
de onder je hoede. Hoe 
blik je vooruit op deze 
hernieuwde samenwer-
king ? 
 
Het was overduidelijk dat het 
voor beide partijen een fijne 
ervaring is geweest om sa-
men Evita te maken. Ik her-
haal het graag: het was één 
van mijn mooiste ervaringen 
tot nu toe. Als professioneel 

regisseur had ik eigenlijk enkel met professionele acteurs 
gewerkt. Niet van de minste zelfs: Dora van der Groen, 
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Ook om een hermetische sfeer te creëren waar alles strak 
en afgelijnd lijkt... tot Dr. Jekyll zijn experiment aan-
vangt! De rest verklap ik nog niet. Oh ja, ik zeg er enkel 
bij dat het ensemble deze keer NIET met levensgrote 
blokletters zal moeten sleuren! 
 
Waar ben je nog mee bezig naast Jekyll & Hyde? 
 
In mijn vrije tijd schrijf ik aan mijn eerste boekje over 
parfum, want vanaf september ga ik terug op toernee in 
Vlaanderen met Parfum, een passie (nu al meer dan 200 
voorstellingen). Ik heb ook mijn allereerste cabaretoptre-
den in Nederland, daar kijk ik ontzettend naar uit! Kom 
zeker eens kijken, want je ziet mij als regisseur ook eens 
zelf aan het werk op een totaal andere manier! Meer info 
over mijn theatervoorstellingen op 
www.lievendebrauwer.be.  
 

Hoe zijn de audities verlopen ?  
 
Het was een lange rit, een fijn weerzien met velen die 
ook in Evita stonden, maar ook zagen we een boel nieu-
we gezichten en ook toch wel wat concurrentie voor 
‘onze’ gevestigde waarden. Sommige mensen uit Evita 
heb ik wel een beetje gemist, maar die hadden misschien 
al andere plannen. Het leuke is dat iedereen die in Evita 
stond er terug bij is voor Jekyll & Hyde, in de eerste 
plaats omdat ze stuk voor stuk opnieuw een goede audi-
tie deden. Het is echter ook fijn én spannend om er een 
paar zeer goeie, nieuwe krachten bij te hebben. Doordat 
we dit keer een paar sterke opties hadden voor de hoofd-
rollen in een tweede ronde, was er dus iets meer compe-
titiegevoel en waren er dus ook wel wat emoties. Ook bij 
mij, hoor. Ik vind het zelf ook vreselijk om iemand uit-
eindelijk toch te moeten teleurstellen. De laatste auditie-
ronde was voor mij al bijna even emotioneel als voor 
sommigen die de rol uiteindelijk niet kregen. Zeker als ik 
al een half jaar intens met sommigen gewerkt heb voor 
Evita: je kent elkaar toch al wat beter, velen zijn ook al 
naar mijn shows komen kijken (een paar zelfs meer dan 
één keer)... je begint elkaar toch wat beter te kennen. Er 
is een band. Maar gelukkig is alle stress nu weer achter 
de rug en zijn de gemoederen bedaard. 
 
Wat ben je van plan om met Jekyll & Hyde aan te 
vangen? Hoe zie je de regie voor je? 
 
Op aanvraag van het bestuur gaan we er een eigen, mo-
derne versie van maken. Het speelt zich niet af in 1880, 
maar eerder in 2014 of misschien zelfs in 2020 ofzo. Dat 
geeft ons ook meer mogelijkheden niet alleen naar kos-
tuum en decor; maar ook naar inhoud. Het brave cabaret
-achtige bordeel zal nu toch een iets pikanter SM-achtige 
bar zijn. Zonder het uiteraard te vulgair te gaan maken. 
Het moet een smaakvolle familievoorstelling blijven, hé! 
Sommige gebeurtenissen moesten we wat ‘straffer’ ma-
ken om nog impact te hebben, aangezien het verhaal 
zich nu in een moderne tijd afspeelt. Recent hebben we 
daar zelfs nog een extra persoon voor moeten casten die 
niet in ons auditie-aanbod zat. Een gewaagde, heden-
daagse zet... benieuwd wat dat zal geven! Deze productie 
is een nog grotere uitdaging en door de vele verschillen-

de versies van libretti 
en partituren die er zijn 
plus het feit dat we er 
een eigen toets aan 
geven, is er dit keer ook 
véél meer werk aan de 
winkel. Het is ook de 
bedoeling dat we het 
op een paar vlakken 
totaal anders gaan aan-
pakken. Geen constant 
‘donkere‘ voorstelling, 
maar soms juist zeer 
veel licht en veel wit 
om het contrast met de 
gruwel groter te maken.  
 

http://www.lievendebrauwer.be


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 

Bohemian Productions vzw 
 
Destelwijk 39 

9100 Sint-Niklaas 

e-mail: info@bohemianproductions.be 

website: www.bohemianproductions.be 
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Bohemian Productions dankt haar hoofdsponsors: 

Wat moet je precies doen? 

-     Mail ons de naam van de musical 

 

-   Vertel ons waarom je denkt dat we deze musical  

zullen (of zouden moeten) programmeren. 

 

 

 

 

Wie de juiste titel raadt en de beste, mooiste, origineel-

ste... motivatie mailt, wint 2 VIP-tickets voor de  

première! 

Het antwoord verneem je zeker in volgende nieuwsbrief. 

Veel succes! 

We denken ondertussen ook al aan volgend theatersei-

zoen. De vraag die daarbij op ieders lippen ligt is: 

“Welke productie brengt Bohemian Productions na Jekyll 

& Hyde?” 

Wie voor 16 november 2014 zijn voorspelling mailt 

naar info@bohemianproductions.be, maakt kans op 

2 VIP-tickets voor de première! 

Win 2 VIP-tickets voor de première 


