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La vie Bohème 

De strijd tussen goed en kwaad begint ... 
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Zijn aanwezigheid en input 

zorgt ervoor dat we nog be-

ter presteren! Dat hij ook met 

onze mensen aan de slag gaat 

in een masterclass zal onge-

twijfeld een unieke ervaring 

worden.  

Nog maar de helft van onze 

tickets is de deur uit, dus 

bestel snel jouw plaatsen en 

kom mee genieten! Onze 30 

acteurs, 30 muzikanten en al 

onze andere medewerkers 

staan klaar om u te verwelko-

men en een onvergetelijke 

avond te bezorgen. 

 

Nog 45 dagen en Jekyll & 

Hyde gaat in première. Het is 

dus bijna overbodig te schrij-

ven dat de meest intensieve 

periode in het productiepro-

ces bezig is. Gelukkig is dat 

meteen ook de leukste perio-

de. Stilaan komen alle com-

ponenten samen en wordt er 

één geheel gevormd. 

Ons team zit niet stil, wie ons 

volgt via de website en Face-

book heeft het gemerkt: op-

names voor een trailer, de 

fotoshoot, het lanceren van 

het affichebeeld… het stond 

allemaal op het agenda. 

Nieuw sinds dit seizoen is dat 

ook u kan genieten van de-

mooie ontwerpen (zoals de 

afbeelding hierboven). Op 

onze site kan u wallpapers 

downloaden voor uw pc en 

smartphone. Iedereen wordt 

een “Jekkie”, zoals liefheb-

bers van de musical zich noe-

men.  

Ondertussen staan ook de 

eerste foto’s van de foto-

shoot op onze site en Face-

bookpagina. Neem zeker 

eens een kijkje! 

Tijdens de repetities hadden 

we ook het genoegen om de 

peter van de productie, Hans-

Peter Janssens, te ontvangen. 

Nog even en de strijd tussen 

goed en kwaad kan begin-

nen… 

Vanaf 1 mei in de stads-

schouwburg van Sint-Niklaas! 

 

Jeffrey De Block 

Peter Hoefman 

Noël Viaene 

Dominiek Willaert 
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Ticketprijzen: 

20 euro  

17 euro (-25 jaar en +65 jaar) 

30 euro (VIP-kaart voor de première) 
 
Een VIP-ticket omvat:  

 uitnodiging voor de receptie voorafgaand aan 

de voorstelling 

 voorkeursplaatsen in de zaal 

 gratis parking op de receptielocatie 

(tegenover de stadsschouwburg) 

 meet-and-greet met regisseur Lieven Debrau-

wer, peter Hans-Peter Janssens (onder voor-
behoud) en andere creatives 

 een inleiding verzorgd door regisseur Lieven 

Debrauwer en dramaturg Peter Hoefman 

We bedanken iedereen die al kaarten 

kocht! Daar zijn we blij mee. Maar 4 

volle schouwburgen betekent 2.200 

tickets...en daar zijn we nog lang 

niet! 

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 Jekyll & Hyde - 1, 2, 3 mei 2015 

Bohemian Productions brengt Jekyll 

& Hyde voor het eerst in een geheel 

eigentijds kader. We spelen in een 

strak, modern decor en ook de kledij 

en interpretatie van de muziek sluit 

aan bij de huidige tijdsgeest. 

Het is een gedurfde, originele keuze, 

maar we zijn ervan overtuigd dat het 

publiek deze interpretatie zal smaken. 

Jekyll & Hyde is immers een tijdloos 

verhaal en de pop/rockmuziek die 

het bevat, leent zich hier perfect toe.  

 

Om een eigen en eigentijdse visie te 

ontwikkelen, kan Bohemian Produc-

tions ook dit jaar beroep doen op 

ontwerper Yannic Duchateau.  

Hij bedenkt de decor– en kostuum-

ontwerpen en samen in overleg met 

ons decor– en kledijteam, worden die 

ontwerpen uitgevoerd. 

Om u al een voorsmaakje te geven 

van hoe onze hoofdpersonages eruit 

gaan zien, publiceren we hierbij graag 

enkele ontwerpen die Yannic teken-

de. 

Kostuumontwerpen voor Jekyll & Hyde 
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hoort tot het creative team? Hoe wil 

Bohemian Productions Sunset Boule-

vard op het podium brengen? Welke 

mensen zoeken we precies? U krijgt 

een antwoord op al deze en andere 

vragen. 

Dit toon– en infomoment is gratis en 

iedereen is welkom! 

Bovendien hebben we enkele specia-

le gasten op de lijst: Hans-Peter Jans-

sens en An Lauwereins bevestigden 

hun aanwezigheid al. Ook verloten 

we twee VIP-tickets voor de premiè-

re. Zeker komen dus! 

Naar jaarlijkse gewoonte houdt Bo-

hemian Productions een toonmo-

ment met enkele fragmenten uit de 

huidige productie en wordt er uit de 

doeken gedaan wat er komend sei-

zoen te verwachten valt. 

Dit jaar vindt het toonmoment plaats 

op zondag 29 maart om 14u in de 

aula van hogeschool Odisee 

(Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-

Niklaas). 

Onze cast en orkest brengen u live  

enkele nummers uit Jekyll & Hyde en 

nadien volgt meer info over de pro-

ductie van komend seizoen: wie be-

Toonmoment - 29 maart 2015, 14u - aula hogeschool Odisee 

KOM NAAR ONS 

TOONMOMENT EN 

WIN DE LAATSTE 

2 VIP-TICKETS 

VOOR DE 

PREMIÈRE VAN 

JEKYLL & HYDE! 

Voor The Wild Party kon Bohemian 

Productions rekenen op een extra 

steuntje van maar liefst 23 mensen! 

23 mensen die graag Bohemian Friend 

werden en zo onze productie mee 

wilden ondersteunen. 

Ook dit jaar willen wij dezelfde op-

roep lanceren.  

 Klopt jouw hart ook voor 

musical?  

 Wil je de werking van Bohemi-

an Productions ondersteunen? 

 

 Vind je het jammer dat musi-

calverenigingen geen structu-

rele ondersteuning kunnen 

genieten?  

 Wil je je naam verbinden aan 

een mooi cultureel initiatief? 

Word dan nu lid van Bohemian Friends 

of verleng het engagement dat je 

vorig jaar aanging! 

Schrijf een bijdrage van minstens 5 

euro over op ons rekeningnummer 

en krijg een eervolle vermelding als 

Bohemian Friend op onze website en 

in het programmaboekje van Jekyll 

& Hyde! Bohemian Friends krijgen ook 

als eerste de kans om tickets te 

bestellen voor onze volgende pro-

ductie! 

Schrijf minstens 5 euro over op 

rekeningnummer  

BE11 0016 0098 9848  

en  vermeld  j e  naam +  

e-mailadres als mededeling, zodat 

we jou kunnen contacteren en de 

juiste naam kunnen vermelden. 

Alvast bedankt voor je bijdrage! 

 

Bohemian Friends 2015 



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 

PAGINA 4 LA VIE BOHÈME 

Bohemian Productions dankt haar hoofdsponsors: 

We bieden u graag een blik achter de 

schermen… Hierbij enkele sfeerbeel-

den van onze sitzprobe. 

Tweede sitzprobe Jekyll & Hyde 


